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Vervolg

Provincie Zuid-Holland heeft een gebied langs de Oude Maas aangewezen als windmolenlocatie. De provincie wil in dit 

gebied windmolens realiseren en heeft hier de wettelijke bevoegdheid toe. Omdat wij zelf hierop willen sturen besloot 

de gemeenteraad van Binnenmaas op 4 juli 2013 om mee te werken aan het verzoek van de provincie. We onderzochten 

samen het gebied bij de Oude Maas voor de realisering van circa 15 megawatt windturbines en ronden gezamenlijk de 

bestemmingsplanprocedure af. Op 19 juni 2019 sprak de Raad van State zich positief uit over het Windpark Oude Maas. 

Hiermee is het bestemmingsplan onherroepelijk. 

De eerste werkzaamheden voor het Windpark Oude Maas 

verschuiven naar eind  2020

In onze vorige nieuwsbrief communiceerden wij  dat de 

ontwikkelaar (Eneco en Renewable Energy Factory) in april 

2020 zou starten met de eerste grondwerkzaamheden 

van het Windpark Oude Maas. De planning is dat 

de eerste werkzaamheden eind dit jaar starten. De 

beoordeling van de vergunning voor het verwijderden 

van de bomen op het onderdeel flora en fauna van de 

Omgevingsdienst Haaglanden (ODH)  is vertraagd. Vanwege 

de stikstofproblematiek in Nederland is het bij ODH heel 

druk waardoor dit proces lang duurt. De bomen mogen niet 

gekapt worden in het broedseizoen (wat gemiddeld loopt 

van april tot eind augustus). Verderop in deze nieuwsbrief 

leest u de laatste stand van zaken rondom het kappen van de 

bomen. 

De aanbesteding voor Windpark Oude Maas is in 

september afgerond

De ontwikkelaar rondt de aanbesteding van het Windpark 

Oude Maas in september af.  Vanuit de aanbesteding wordt  

het windturbinetype gekozen. De bladen worden, volgens 

de laatste stand der techniek, voorzien van serrated trailing 

edges, dit zijn een soort haaientanden die op de bladen 

gemonteerd worden en het brongeluid verminderen. De 

serrated trailing edges zorgen ervoor dat de luchtstromen 

worden veranderd, waardoor er minder geluid ontstaat. 

Voor het windpark Oude Maas is een klankbordgroep 

opgericht

De klankbordgroep bestaat uit de gemeente, ontwikkelaar, 

het waterschap Hollandse Delta, omwonenden (Blaaksedijk, 

Buurt Bestuurt in Heinenoord, Stichting Noordrand Open 

en twee ondernemers van het bedrijventerrein Boonsweg). 

In de klankbordgroep bespreken wij alle ontwikkelingen 

en laatste stand van zaken voor het Windpark Oude Maas. 

Onderwerpen als de transportroute, de communicatie 

met de omgeving, het kappen van de bomen en de 



bouwwerkzaamheden van het Windpark worden hier 

besproken. Indien u vragen heeft voor de klankbordgroep 

kunt u deze sturen naar ondersteuningpro@gemeentehw.nl. 

Wij zorgen dat u vraag bij een van de klankbordgroep leden 

terecht komt. 

Welke vergunning is nodig om bomen in het gebied te 

mogen kappen? 

Voor de bouw van het Windpark zal de ontwikkelaar 

bomen kappen. Voor de kap van de bomen geldt er geen 

kapvergunningplicht bij de gemeente Hoeksche Waard, maar 

geldt er een meldingsplicht bij de provincie Zuid-Holland. 

Op basis van de ter plaatse geldende bestemmingsplannen 

‘windpark Oude Maas’ en ‘Landelijk Gebied Binnenmaas’ 

is er bij de gemeente wel een vergunning nodig voor het 

uitvoeren van de werkzaamheden van het vellen en rooien 

van houtgewas. Dit is een vergunning voor het uitvoeren van 

een werk, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden. 

Voor de bouw van het Windpark worden in totaal 1014 

bomen gekapt. Van de 1014 bomen zijn er 754 bomen 

vergunningsplichting. Voor de andere 260 bomen is geen 

omgevingsvergunning nodig vanwege de bestemming 

bedrijf-windturbine. 

Aanvullende omgevingsvergunning voor het windpark 

zijn aangevraagd 

De benodigde vergunningen voor het windpark zijn bij de 

gemeente op donderdag 6 augustus aangevraagd door 

de ontwikkelaar. De aanvraag bestaat uit: 

• Vergunning voor het uitvoeren van een werk, geen 

bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden  (het vellen 

en rooien van houtgewas); 
• Vergunning voor de aanleg van de wegen;

• Vergunning voor de kraanopstelplaatsen;

• Vergunning voor het plaatsen een van inkoopstation.

De gemeente heeft 8 weken de tijd om de vergunning te 

beoordelen (en kan dit met zes weken verlengen). Wij zullen 

de stukken voor de aanvraag, de onderzoeken die hiervoor 

nodig zijn en het compensatieplan zorgvuldig beoordelen. 

Wij laten de stukken ook toetsen door de omgevingsdienst 

Haaglanden en de provincie Zuid-Holland. Na verlening 

van de vergunning zullen alle besluitstukken behorende 

bij de omgevingsvergunning zes weken voor iedereen ter 

inzage liggen. Op deze stukken kunt u dan reageren. Op 

het moment dat de stukken ter inzage liggen zullen wij dit 

communiceren in onze digitale nieuwsbrief, op onze website 

en in onze gemeenterubriek in het Kompas.

Waarom worden er bomen gekapt voor het Windpark 

Oude Maas? 

Gemeente Hoeksche Waard heeft de ambitie om in 2040 

energieneutraal te zijn. Daarvoor hebben we alle schone 

energie nodig die we kunnen opwekken. De bouw van 5 

windmolens aan de noordrand van de Hoeksche Waard is een 

belangrijk onderdeel voor het behalen van deze ambitie. 

Samen met de inwoners van Heinenoord zochten wij naar 

de beste plek voor deze windmolens. Twee windturbines 

komen ten westen van de Heinenoordtunnel en drie ten 

oosten van de Heinenoordtunnel. Samen met omwonenden 

kozen wij ervoor om de windmolens zo dicht mogelijk tegen 

de Oude Maas te plaatsen. Zo beperken we de overlast voor 

omwonenden. 

De komst van de windmolens op de gekozen locaties 

betekent dat wij helaas 1014 bomen moeten kappen. 

Het gaat hierbij voor het grootste deel om vooral dunne, 

dicht opeenstaande essen -en wilgen met hier en daar een 

forsere boom. In totaal gaat het om ongeveer 1 hectare 

grond. Gemeente Hoeksche Waard wil uiteraard bomenkap 

zoveel mogelijk voorkomen. Als bomenkap zoals nu toch 

noodzakelijk is dan is het verplicht om de gekapte bomen en 

verdwenen natuur op een andere plek te compenseren. 

Er moeten dus minimaal 1014 nieuwe bomen worden 

geplant. Hiervoor is ongeveer 2,3 hectare beschikbaar op 

het buitendijks gebied Kooimansland, ten noorden van 

Heinenoord. Dit gebied is vergelijkbaar met de oppervlakte 

van ongeveer vier voetbalvelden. Hoe het nieuwe bos eruit 

komt te zien is op dit moment nog niet bekend. Het plan voor 

dit nieuwe bos werken we uit met inwoners van Heinenoord, 

belangenorganisaties en Hoekschewaards Landschap. 

Maar zeker is dat dit een gevarieerd bos wordt dat goed 

toegankelijk is vanuit Heinenoord. Met wandelpaden en 

mogelijk bankjes, picknicktafels en speelnatuur voor kinderen 

wordt dit een bos waar het ook fijn recreëren is. 

Hoekschewaards Landschap ontwierp hiernaast ook nog 

een natuurcompensatieplan voor het Windpark Oude Maas. 

Met dit plan wordt de natuur- en recreatieve waarde van het 

gehele Buitenzomerlandenbos vergroot. De initiatiefnemer 

heeft ook dit plan omarmd. Zij zorgt onder andere voor 

de komst van een vogelkijkwand bij de Mollevlakte, 

oeverzwaluwenwand aan de Oude Maas en het verbeteren 

van de wandelpaden.
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Dit is een uitgave van gemeente Hoeksche Waard.  

Aan deze uitgave kunnen geen rechten worden ontleend.

Het is niet toegestaan foto’s te gebruiken zonder expliciete 

toestemming.

Wat is er tot nu toe gebeurd?

April 2013 Aanvraag plaatsing windmolens Oude Maas 

Mei 2015 Notitie Reikwijdte en Detailniveau vastgesteld 

Februari 2017 Raadsbesluit met de maximale tiphoogte van 160 meter ingetrokken 

en aangepast naar een maximale tiphoogte van 187 meter 

Maart 2017 Voorontwerpbestemmingsplan vastgesteld door college 

20 juni 2017 Ontwerpbestemmingsplan + MER vastgesteld door college

29 augustus 2017 Vaststelling bestemmingsplan en verlening omgevingsvergunning

19 juni 2019 Positieve Uitspraak Raad van State

U heeft de mogelijkheid om mee te denken over de 

invulling van het bomencompensatieplan 

Het bomencompensatieplan wat nu ter inzage ligt is 

een eerste denkrichting. Over de exacte invulling van 

de compensatie willen wij omwonenden vragen om met 

de gemeente en ontwikkelaar mee te denken. Hiervoor 

organiseren wij, zodra het mogelijk is, een bijeenkomst. Zodra 

wij hier meer informatie over hebben, delen wij dit met u.

Voor de bouw van het windpark is een website ingericht 

Ontwikkelaar Eneco en REF informeren u via de website 

www.windpark-oudemaas.nl over de bouw van het 

windpark. Op de website leest u vanaf september de laatste 

ontwikkelingen van het windpark Oude Maas. 

Windpark Oude Maas is onderdeel van visie De 

Buitenzomerlanden 

De polder Buitenzomerlanen is het gebied rondom de 

windmolenlocatie Oude Maas. Voor deze polder is de 

visie de Buitenzomerlanden vastgesteld. In deze in 2018 

door voormalig gemeente Binnenmaas vastgestelde visie 

komen alle ontwikkelingen in dit natuurgebied samen. 

Naast het windpark en de natuurcompensaties is er ook 

de ambitie voor onder andere een recreatief fietspad, een 

natuurbegraafplaats, een kleinschalig horecapunt en een 

zonneweide. 

De nieuwsbrief Windpark Oude Maas gaat over in de 

nieuwsbrief de Buitenzomerlanden Heinenoord

Gezien de ontwikkelingen van de polder de 

Buitenzomerlanden besloten wij om voortaan met 1 

nieuwsbrief te communiceren. Dit is de nieuwsbrief de 

Buitenzomerlanden Heinenoord. Op deze manier zorgen we 

voor eenduidige communicatie over de ontwikkelingen in 

het gebied. De ontwikkelingen van het windpark Oude Maas 

zijn in de nieuwsbrief de Buitenzomerlanden Heinenoord te 

lezen. U ontvangt deze nieuwsbrief automatisch. Wilt u deze 

nieuwsbrief niet ontvangen? U kunt dan een mail sturen naar 

ondersteuningpro@gemeentehw.nl. Wie niet over internet 

beschikt, kan zich telefonisch afmelden via telefoonnummer 

088 - 647 1409. 

Heeft u nog vragen over het Windpark Oude Maas?

Dan kunt u terecht bij projectleider Moniek Stapel via 

moniek.stapel@gemeentehw.nl of telefoonnummer 

088 - 647 14 21.

U krijgt deze nieuwsbrief omdat u zich  

hiervoor heeft aangemeld. 

Wij gebruiken uw e-mailadres alleen voor deze 

nieuwsbrief. Meer informatie over het gebruik van uw 

gegevens vindt u in onze privacyverklaring. Deze staat 

op www.gemeentehw.nl onder ‘Organisatie’. Via het 

e-mailadres ondersteuningpro@gemeentehw.nl kunt u 

zich aan- of afmelden voor de nieuwsbrief. 

Heeft u geen internet? Dan kunt u via 14 0186 | 

088 - 647 36 47 een papieren exemplaar van deze 

nieuwsbrief aanvragen.


