
Nieuwsbrief
De Buitenzomerlanden Heinenoord

Dit is de eerste nieuwsbrief van de Buiterzomerlanden Heinenoord. In deze nieuwsbrief vertellen wij u 
de laatste stand van zaken over alle ontwikkelingen in de polder Buitenzomerlanden. De meest actuele 
ontwikkelingen in dit gebied zijn, het windpark Oude Maas, de natuurbegraafplaats, het zonnepark 
Heinenoord, de ontwikkeling van het fietspad en de ontwikkeling van natuur en recreatie.

Windpark Oude Maas

De aangevraagde vergunningen voor het windpark Oude Maas zijn verleend
Op donderdag 6 augustus vroeg de ontwikkelaar (gezamenlijk Eneco en Renewable Energy Factory, Hierna REF) een 
aantal vergunningen aan voor het Windpark Oude Maas. Onderstaande omgevingsvergunningen zijn aangevraagd en 
op 23 oktober door de gemeente verleend. Hieronder leggen wij uit wat dat betekent.

- Het verwijderen van diepwortelende beplantingen en het rooien en/of kappen van bos of andere 
houtgewassen 
Voor de bouw en het onderhoud van de windturbines moeten er 1014 bomen gekapt worden. Dit heeft impact op 
de aanwezige natuur- en landschapswaarden van het gebied. Bij de vergunning is een concept compensatieplan 
bijgevoegd. Compensatie van de te kappen bomen wordt nader afgestemd met gemeente Hoeksche Waard, provincie 
Zuid-Holland en de omgeving. De omgeving betrekken wij ook bij de inrichting van het compensatieplan.

- Aanleg van wegen en het aanleggen van andere oppervlakteverhardingen  (kraanopstelplaatsen) 
Voor de bouw en het onderhoud van de windturbines moeten er wegen en kraanopstelplaatsen 
gebouwd worden.

- Aanleg kabels 
De stroom van de windturbines moet via kabels afgevoerd worden naar het inkoopstation. De kabels 
worden parallel aan de weg aangelegd op een diepte van 80 centimeter onder maaiveld. De kabel wordt ook 
aangelegd over de tunnelbak van de A29 langs de kademuur van de Oude Maas.

- Bouw van 2 inkoopstations 
 POG-REF windparken B.V. en Eneco willen allebei een eigen inkoopstation plaatsen. De locatie is 
aan de westkant van de A29 ter hoogte van de tunnelbak.  De inkoopstations zijn geprefabriceerd en worden 
uitgevoerd in RAL 6007 (donker groen). De afmetingen per  inkoopstation zijn  8,1 x 3,4 x 3,4  (lengte x breedte x 
hoogte) meter.
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- Afgraven van gronden voor extra ruimte voor de rivier en natuurcompensatie
Het stroomprofiel van de rivier Oude Maas, bevindt zich tussen 0,97 m NAP tot 2,90 m NAP. De aan 
te voeren materialen (puingranulaat, asfalt, beton e.d.) op de locaties tussen deze hoogtes dient 
gecompenseerd te worden. Dit wordt gedaan door het afgraven van de Mollevlakte, zoals weergegeven in de 
vergunning. Deze indeling is afgestemd met Hoeksche Waard Landschap (hierna HWL). Door hier twee armen uit te 
graven ontstaat hier een plas/dras situatie wat gunstig is voor diverse vogels. Het is verder de wens van HWL om ten 
zuiden van deze twee uitgegraven armen een vogelkijkhut te plaatsen. De grond die afgegraven wordt , wordt lokaal 
verwerkt op de terreinen die hoger liggen dan 2,90 m NAP.  Het afgraven van de gronden zal gecombineerd worden 
met het uitvoeren van het natuurcompensatieplan, waardoor een plas-drassituatie ontstaat. Bij de vergunning ligt het 
Natuurcompensatieplan Windpark Oude Maas ter inzage. De afgraving is circa 0,5 tot 1 meter diep zijn.

- Graven van een watergang 
Bij windturbine 5 wordt een bestaande watergang gedempt. Om de waterhuishouding op het perceel te garanderen 
graven we een nieuwe watergang, waar de bestaande drainage dan op kan afwateren.

De verleende vergunning liggen zes weken ter inzage
De vergunningen liggen vanaf vrijdag 23 oktober zes weken ter inzage. Alle stukken van de vergunningen zijn vanaf 
vrijdag 23 oktober in te zien op de website: www.gemeentehw.nl/home/woningbouwprojecten/windpark-oude-maas/

Bent u het niet eens met deze vergunning? U kunt binnen zes weken na het verlenen van de vergunning bezwaar 
maken. Het bezwaar termijn loopt tot en met 5 december. Dit doet u door een brief te sturen aan het college van 
B&W, Postbus 2003, 3260 EA, Oud-Beijerland. Heeft u vragen over de vergunning dan kunt u de vraag mailen naar 
omgevingsvergunning@gemeentehw.nl

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.

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.

In het groen is aangegeven welke bomen in het gebied worden gekapt.

http://www.gemeentehw.nl/home/woningbouwprojecten/windpark-oude-maas/
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De eerste werkzaamheden voor het Windpark Oude Maas starten begin 2021
De planning is om voor maart 2021 te starten met de eerste werkzaamheden voor het Windpark. Zodra de planning 
van de ontwikkelaar bekend is en de gemeente akkoord geeft om te starten informeren wij u hierover via deze 
nieuwsbrief.

Op de nieuwe website www.windpark-oudemaas.nl leest u informatie over het windpark Oude Maas
De ontwikkelaars Eneco en REF informeren u via de website over de bouw van het windpark en de laatste 
ontwikkelingen. Ook op deze website zijn de stukken van de vergunning te vinden.

Voor het windpark Oude Maas is een klankbordgroep opgericht
In de vorige nieuwsbrief hebben wij u geïnformeerd over de oprichting van de klankbordgroep. 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). Indien u vragen 
heeft voor de klankbordgroep kunt u deze sturen naar ondersteuningpro@gemeenthw.nl. Wij zorgen dat uw vraag bij 
een van de klankbordgroep leden terecht komt.
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Visie ‘De Buitenzomerlanden’ Fase 1

Natuurbegraafplaats

Het ontwerpbestemmingsplan voor de natuurbegraafplaatsen lag ter inzage
In de afgelopen periode lag het ontwerpbestemmingsplan voor de natuurbegraafplaats in polder De 
Buitenzomerlanden ter inzage. Hierop kwamen enkele zienswijzen binnen. Momenteel beoordelen wij of deze 
zienswijzen leiden tot aanpassingen in het plan. Wij proberen het bestemmingsplan en de beantwoording van de 
zienswijzen voor het einde van dit jaar aan de raad voor te leggen.

Visie Polder Buitenzomerlanden
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Zonnepark Heinenoord

Eneco heeft het plan om een zonnepark te ontwikkelen ten westen van de Heinenoordtunnel
Eneco heeft, als één van de ontwikkelaars van Windpark Oude Maas, samen met grondeigenaar ASR het plan om ten 
westen van de Heinenoordtunnel langs de oude Maas een zonnepark van 31 hectare te ontwikkelen. Het zonnepark 
wordt in samenhang met het Windpark Oude Maas ontwikkeld. Eind september heeft het college van Burgemeester 
en Wethouders besloten om te starten met de plantontwikkeling van het zonnepark Heinenoord. Dit betekent dat 
de ontwikkelaar (Eneco) akkoord heeft gekregen om te starten met de voorbereidingen van de procedure voor het 
zonnepark. Voor de ontwikkeling van het zonnepark willen wij de omgeving informeren en betrekken. Hieronder leest 
u hoe wij dat willen doen.

Participatie ontwikkelingen Buitenzomerlanden

U heeft de mogelijkheid om mee te denken over de uitwerking van de ontwikkelingen in het gebied
Voor de ontwikkeling van het zonnepark Heinenoord en het natuurcompensatieplan van het windpark Oude Maas 
willen wij met de omgeving in gesprek. Wij willen informatie geven over het proces en input verzamelen over de 
definitieve inrichting van het gebied. Hiervoor organiseren wij eind dit jaar een digitale informatiesessie. Zodra hier 
meer bekend over is leest u dit in deze nieuwsbrief.

Heeft u naar aanleiding van deze nieuwsbrief nog vragen?
Heeft u nog vragen aan de gemeente over een van de ontwikkelingen in de polder de Buitenzomerlanden? Dan kunt 
u contact opnemen via onze projectondersteuners via het e-mailadres ondersteuningpro@gemeentehw.nl of via 
telefoonnummer 088 647 1409. Hier kunt u zich ook aan of afmelden voor de nieuwsbrief.

14 0186 ǀ 088 - 647 36 47

06 - 10 63 54 21

info@gemeentehw.nl

gemeenteHW

@gemeenteHW

@gemeenteHW

Colofon

Dit is een uitgave van gemeente Hoeksche Waard.
Aan deze uitgave kunnen rechten worden ontleend.
Het is niet toegestaan foto’s te gebruiken zonder expliciete toestemming.
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