
notulen PB-vergadering 11 mei 2021 

 

 

1. Welkom door André om 20.00 uur. Machteld heeft zich afgemeld. 

2. In gekomen stukken: 

a. Van de WBTR een invullijst gekregen voor de nieuwe wet voor 

verenigingen en stichtingen. André heeft de enquête van de wbtr 

ingevuld. Ook kwam de vraag of de wbtr bekend was bij de gemeente. 

Uit latere mail van Bep Koekoek (gemeente) en Ginie Hogeslag (kracht 

van Salland) bleek dit wel het geval te zijn. 

b. Uitwisseling van gegevens met delegatie van Hofvogels gehad in het 

buurthuis over bevordering van de inheemse vogelstand. Vereniging 

kwam over als kleinschalig, maar met professionele vrijwilligers. Eind van 

het jaar wordt dit voortgezet. 

c. De info op de website is vorig jaar geüpdatet. Recente info (o.a. de 

goedgekeurde verslagen van de vergaderingen) moet er nog op gezet 

worden. Aanmeldingsformulier moet nog aangepast worden. (Mailtje is 

verstuurd omtrent de veranderde bedragen en contactadres. Dit wordt 

aangepast.) 

d. Er zijn 3 nieuwe aanmeldingen om lid te worden geweest. Angeline 

Maatman; Mariska Jaling; Annie Wijermars. Nieuwe leden zullen 

benaderd worden of het “welkomstcomité” Langs mag komen voor 

introductiebezoek. 

3. Notulen van 210511 zijn na aanpassing goedgekeurd. 

4. Mededelingen: 

a. Er zijn tot nu toe 8 aanmeldingen voor het voorjaarsuitje op 27 juni. Fam. 

Kers heeft zich ook aangemeld, maar is geen lid. Inge neemt contact op 

of ze lid willen worden. André helpt bij dingen die gedaan moeten 

worden. 

b. De planten voor de bloembakken tussen de borden is geregeld. De 

rekening mag opgestuurd worden naar Inge. 



c. Harry Neulen is akkoord als contactpersoon akkerranden en bermen  

inzaaien. 

d. Er is veel belangstelling voor de woonvisie op de Elshof. Paul Jansen wil 

hiervoor wel contactpersoon blijven voor de Elshof. Alfons Ganzevles 

regelt dit gedeelte bij de gemeente. Het is het plan om eind mei/begin 

juni een overleg te plannen met de belangstellenden. Hierbij zijn 30 a 35 

personen mogelijk ivm de coronaregels. 

5. Deelname OAR. Omtrent de vragen die wij hadden wat betreft de deelname 

aan de OAR naar de gemeente hebben wij antwoordt gehad van Paul van Bree. 

Hij is de projectmanager vanuit de gemeente omdat hij bekent is met de 

problematiek omtrent de zonneparken. Zie bijlage. 

Besloten is dat de pb wel deelneemt in de OAR van de 3 zonneparken (Elshof, 

Dasleven en Morgenland) met 1 persoon per zonnepark. 

6. Financiën: Voor het oud papier stuurt Van Gelder geen weegbonnen meer, 

maar deze worden rechtstreeks naar de ROVA gestuurd. De ROVA stuurt dan 

de contrafactuur naar ons met het aangeleverde gewicht van het oude papier 

en het bedrag. Opmerking van ons uit is dat er dan door ons geen controle 

uitgevoerd kan worden , maar hier nog geen antwoordt op gehad. Wat betreft 

de betaling van Februari, is de contrafactuur wel gekomen, maar is het bedrag 

nog niet bij geschreven. 

7. communicatie 

a. Oud papier:  

Contract voor dit jaar met de ROVA nog niet binnen.  

Na de zomervakantie is er een overleg binnen de werkgroep over dingen 

waar ze nu tegenaan  lopen en hoe het nu gaat en wat voor een andere 

inkomstenbronnen er zijn als het oud papier weg mocht vallen. 

b. De inkomende mail is veel en heel divers voor veel verschillende 

werkgroepen. Ronny:”Kan er naar gestreefd worden om ieder project 

van een werkgroep een eigen code te geven zodat de mail gelijk in de 

juiste map terecht komt zodat de algemene map van inkomende mail 

overzichtelijk blijft”. Dit is een goed idee en moet nog verder uitgewerkt 

worden. De huidige mail moet nog handmatig in de mappen gedaan 

worden totdat er een oplossing voor is. 



8. Wat verder ter tafel komt: 

a. Vraag of de notulen eerder op de mail gezet kunnen worden zodat er 

eerder op ingesprongen kan worden. 

b. Vraag of de Dropbox nog gebruikt moet worden? Hier wordt eigenlijk 

niets mee gedaan. De gegevens worden ook in de diverse mappen 

bewaard. 

c. Volgende overleg (1 juni) graag fysiek in het buurthuis. Volgens huidige 

coronaregels kan dit. Buurthuis moet hiervoor gereserveerd worden bij 

Anton. (Henk) 

9. André sluit de vergadering 

 

Aktielijst: 

 Contact onderhouden met Hofvogels  > André 

 Aanmeldingsformulier veranderen  > Henk 

 Website compleet maken   > Henk, Jos 

 Fam. Kers benaderen    > Inge 

 Deelname OAR zonneparken   >  André, Ronny en Jos 

 Overleg werkgroep oud papier   > Ronny 

 Welkomstcomité nieuwe leden benaderen > Ria 

 Buurthuis reserveren voor volgend overleg >  Henk 

 

 

Bijlage: vragen en antwoorden OAR 

Dag André, 

  

Naar aanleiding van ons telefoongesprek, hieronder nog de reactie (in 

geel) op jullie punten/vragen per mail. 

  

Vriendelijke groet, 

Paul 

  

* We willen in de OAR om het te bewaken dat het proces an sich goed en 



fair verloopt. 

  

* 

komt iedereen evenveel aan woord. 

* 

wordt er geluisterd naar elkaar. 

* 

verloopt het proces fair. 

* 

wordt alle inbreng goed verwoord en meegenomen in het advies aan de 

gemeente. 

  

* 

PB Elshof voelt zich verantwoordelijk voor deelname in de OAR voor die 

zonnevelden welke in ons verspreidingsgebied van het Elshof Nieuws 

vallen. 

  

We willen graag een clausule: 

* 

als het proces niet verloopt zoals we denken dat het moet verlopen 

willen we de mogelijkheid om uit de OAR te stappen. 

  

Dit laatste omdat we nog niet precies weten welke zaken aan de orde 

komen in deze meetings. 

  

Dat kan ik me voorstellen. Die mogelijkheid is er uiteraard, maar dan 

ben je wel de mogelijkheid tot medezeggenschap kwijt. 

  

Daarnaast nog een aantal vragen: 

  

* 

Is er een OAR per zonneveld of één OAR voor alle zonnevelden? 

  

Eén OAR per zonneveld 

  

* 

Heb je al zicht op wie er allemaal deel gaan nemen in de OAR? 

  

Afvaardiging van bewoners, initiatiefnemer/ontwikkelaar, 

energiecoöperatie, Plaatselijk Belang, gemeente ambtelijk en bij 

bepaalde onderdelen verwacht ik dat belangenorganisaties (of 

natuurorganisaties) aanhaken. Zoals, LTO, Landschap Overijssel, Melkvee 

Verbond, IVN, e.d. Deze organisaties zijn Barbara en ik momenteel aan 



het benaderen. 

  

* 

Wat is de frequentie van vergaderen? 

  

Ongeveer 1 maal per maand en per vergadering staat een onderwerp 

centraal (bijv. landschappelijke inpassing, financiële revenuen, etc). 

In totaal zo'n 5 of 6 vergaderingen. 

  

* In het advies aan de gemeente heb je een “stem”. Wat houdt deze 

stem precies in. Kunnen we ook in de OAR zonder dat we deelnemen in de 

stemming aan het advies aan de gemeenteraad. 

  

De leden van de OAR maken een eindverslag of eindadvies op. Dit gebruikt 

de gemeenteraad om de vergunningaanvraag aan of af te wijzen. Daarnaast 

staat het plaatselijk belang altijd vrij om College en Raad een brief te 

sturen, wanneer jullie dat wenselijk vinden. Ook het formele spoor van 

zienswijze, bezwaar en beroep op de vergunning is altijd mogelijk. 

 


