Welkom!
Welkom in De Baron op de informatiemarkt over windpark De Veenwieken. Deze avond wordt
georganiseerd door de initiatiefnemers van windpark De Veenwieken: Raedthuys en De Wieken. Wij
willen vanavond kennis met u maken en horen wat er leeft in de omgeving over de plannen van het
windpark. Vanavond willen we, voor zover mogelijk, antwoorden geven op de vragen: wie, waar,
wanneer en hoe. Het programma van vanavond is als volgt:
19.00 – 19.30 inloop
19.30 – 21.00 plenair deel: gesprek met de zaal onder leiding van Hans Etman
21.00 – 22.00 informatiemarkt
De projectleider van De Wieken is Willem Jaap de Vries. De projectleider van Raedthuys is Dirk Jan
Matthijsse. Beide zijn vanavond ook aanwezig. Wij maken graag kennis met u! Naast de
initiatiefnemers, zijn vanavond ook de volgende partijen aanwezig: Pondera Consult (uitvoerder van
de milieu-onderzoeken), ROM3D (maker van de 3D-visualisatie), Gemeente Hardenberg, Provincie
Overijssel en AtelierOverijssel.
Op de achterkant van deze flyer staat de voorkeursopstelling met tien windmolens weergegeven.
Momenteel zijn de onderzoeken naar milieu-effecten gestart. Deze onderzoeken zijn nodig voor het
bestemmingsplan en inpassingsplan. Vanavond kunt u informatie vinden over welke stappen gezet
moeten worden om tot realisatie van het windpark te komen. De verwachting is dat eind 2017
gestart zal worden met de bouw van het windpark.
Wij vinden het belangrijk om contact te zoeken en te houden met de omgeving. Gedurende de
vervolgstappen van het project willen wij u dan ook betrekken. Dit doen we onder andere middels
informatie-avonden, een excursie en nieuwsberichten. Wij stellen het op prijs als u bij het verlaten
het interesseformulier wilt invullen en inleveren. U kunt hierop aangeven hoe u betrokken wilt
blijven bij de ontwikkelingen van het windpark.
Op www.windparkdeveenwieken.nl kunt u informatie over het windpark nog eens rustig nalezen.
Voor vragen/suggesties zijn we bereikbaar via info@windparkdeveenwieken.nl of 053-4341200 (Dirk
Jan Matthijsse van Raedthuys) of 038-4696010 (Willem Jaap de Vries van De Wieken).
Hartelijk dank voor uw bezoek aan deze informatiemarkt!
Namens de initiatiefnemers,

Dirk Jan Matthijsse
Raedthuys

Willem Jaap de Vries
De Wieken

Hieronder vindt u het kaartje met de voorkeursopstelling van ons als initiatiefnemers. Deze variant is
één van de varianten die nu onderzocht wordt op milieu-effecten. Het gaat om een opstelling van 10
windmolens. Bij de stand van ROM3D kunt u ook een 3D visualisatie van deze opstelling bekijken.

