
AtelïerOverijssel 
werkplaats voor ruimtelijke kwaliteit 

Betreft: Uitnodiging werkatelier De Veenwieken op 6 juni 2015 

Zwolle, 12 mei 2015 

Geachte heer, mevrouw, 

In uw omgeving wordt gewerkt aan de ontwikkeling van het Windpark de Veenwieken. De provincie 
Overijssel heeft dit gebied in haar Omgevingsvisie als kansrijk voor windenergie aangemerkt. 
Daarnaast heeft de provincie in de Omgevingsverordening ook aangegeven dat initiatiefnemers in 
ruil voor ondernemersruimte moeten investeren in de omgeving . Deze investeringen in de 
omgeving moeten met de bewoners en belanghebbenden in het gebied worden bepaald. De 
initiatiefnemers storten hiervoor geld in een fonds. 

Meedenkers en doeners gezocht! 

Nu heeft u wellicht een goed idee. Daarvoor organiseert AtelierOverijssel, in opdracht van de 
provincie, drie Werkateliers (bijeenkomsten). Het eerste werkatelier vindt plaats op zaterdag 6 juni 
a.s. In dit werkatelier zal AtelierOverijssel uitleg geven over welk type projecten en plannen 
gefinancierd mogen worden met het geld. Ook maken we afspraken over hoe en wanneer we samen 
met u concrete ideeën voor investeringen gaan verzamelen. Een nadere uitleg over de doelstellingen 
van de werkateliers en de planning vindt u in de bijlage. 

Doet u mee? 

Datum: Zaterdag 6 juni 2015 
Tijd: 9.00 uur - 13.00 uur 
Locatie: Buurthuis Ommerkanaal (Ommerkanaal-West 22, 7731 XR Ommen) 

Op 6 juni is er plaats voor 20 bewoners en 10 vertegenwoordigers van belangenorganisaties. Dit kan 
betekenen dat we een selectie moeten maken. Voorop staat dat we een diverse groep (mannen, 
vrouwen, jong en oud, in de directe omgeving van de geplande windturbines, etc.) willen 
samenstellen. Initiatiefnemers en mensen die grond gaan verhuren voor de windturbines zijn 
uitgesloten van deelname. 

Uw deelname aan het werkatelier betekent uiteraard niet dat u akkoord gaat met de ontwikkeling. 
Wel dat u wilt nadenken over de toekomst van dit gebied. U houdt natuurlijk het recht om tijdens de 
formele rechtsgang uw eigen (juridische) reactie te geven op de voorgenomen plannen. 



Aanmelding 

U kunt zich aanmelden via e-mail bij Gerke Brouwer via met de 

volgende gegevens o.v.v. Werkateliers Veenwieken: 

Naam, straat, postcode, leeftijd, man / vrouw, e-mail, telefoon 

Vermeld ook uw betrokkenheid bij het gebied. U kunt kiezen uit: 
A) Bewoner of grondeigenaar in 'de Driehoek' (gebied waarin de windturbines zijn gepland) 
B) Bewoner of grondeigenaar buiten 'de Driehoek' 
C) Vertegenwoordiger van belangenorganisatie, namelijk <vul in> 
D) Anders, namelijk <vul in> 
(het kan zijn dat u aan meerdere categorieën voldoet, vermeld deze dan allemaal) 

Na aanmelding ontvangt u een bevestigingsbericht. U kunt zich aanmelden tot en met zondag 24 mei 

2015. U krijgt uiterlijk 29 mei te horen of u bent geselecteerd voor deelname. 

Vriendelijke groet, 

Namens AtelierOverijssel 

Judith Snepvangers 



Bijlage: Nadere informatie over de Werkateliers 

Werkatelier? 

Een Werkatelier is een werkplaats op locatie waarin bewoners en ondernemers samen met 
professionals vaststellen wat de kwaliteiten van het gebied zijn en hoe deze versterkt kunnen 
worden. Samen onderzoeken, ontdekken, bespreken en schetsen we toekomstbeelden van het 
gebied. Daarnaast willen we helder maken wat we gaan doen om daar te komen. 

Wat verwachten we van de Werkateliers? 

In de Werkateliers wordt met bewoners en betrokkenen nagedacht over welke investeringen in de 
omgeving het best passen om het gebied ook naar de toekomst toe aantrekkelijk te houden om in te 
wonen en te ondernemen. De ideeën voor investeringen uit de werkateliers kunnen vervolgens 
worden gerealiseerd met geld uit een fonds dat beschikbaar komt zodra de windmolens draaien. 

Het resultaat van de werkateliers zal allereerst een kaart zijn met plaatsen en onderwerpen die in de 
omgeving aandacht verdienen of waardevol zijn. Daarnaast zal er een lijst opgesteld worden met 
mogelijke investeringen die de omgeving kunnen versterken. 

Ook zal in de werkateliers besproken worden hoe de zeggenschap van bewoners en betrokkenen 
over het fonds georganiseerd wordt. 

Wanneer vinden de werkateliers plaats? 

Er worden drie Werkateliers georganiseerd. De eerste vindt plaats op zaterdag 6 juni a.s. 

Tijdens de informatieavond op 8 april hebben wij van meerdere mensen de suggestie gekregen om 
niet dit jaar alle werkateliers plaats te laten vinden, maar dit naar achteren te verplaatsen. Dit omdat 
het geld uit het fonds pas beschikbaar komt zodra de windmolens gebouwd zijn. Ook is nog niet 
zeker dat de bouw van de windmolens werkelijk doorgaat. Alle procedures moeten immers nog 
doorlopen worden. De planning van de vervolgateliers bespreken we daarom op het eerste 
werkatelier op 6 juni. 

Heeft u nog vragen? 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Gerke Brouwer (06 4406 39396 of 

Mm )• 


