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Nieuwsbrief

De Buitenzomerlanden Heinenoord

Beste lezer,
Met deze nieuwsbrief informeert de gemeente u over de uitvoering van de projecten uit de visie ‘De
Buitenzomerlanden; opladen aan de Oude Maas’. Eén van deze projecten is Zonnepark Heinenoord. Hierover was de
laatste maanden veel te doen. Dit bleek uit berichten in de pers, maar ook uit de verschillende gesprekken die ik met
bewoners had over de ontwikkelingen in het gebied. Ook heb ik goed kennis genomen van de enquête die door veel
inwoners uit Heinenoord is ingevuld. Ik heb veel waardering voor de aanpak en opzet van de enquête. Eigenlijk was in
alle gesprekken de belangrijkste boodschap: ‘betrek ons, het gaat om onze woonomgeving’.
Die oproep neem ik zeker ter harte en ik zoek daarvoor dan ook graag de verbinding met de inwoners van
Heinenoord. We maken een pas op de plaats in het proces voor het zonnepark. Het project en daarmee de aanvraag
voor de omgevingsvergunning is dan ook gepauzeerd. Eerst wil ik, en met mij de collega’s van de gemeente, met
u nadenken over hoe we samen met u het proces verder op kunnen pakken. Daarvoor willen we de komende tijd
het gesprek aangaan met inwoners en betrokkenen uit Heinenoord die we daarvoor zullen benaderen. We nemen
daarvoor de tijd, want wij willen dit zorgvuldig doen.
De opzet is nu om op zo kort mogelijke termijn de verbinding te leggen. Corona geeft jammer genoeg nog steeds
beperkingen om wat grotere fysieke bijeenkomsten te organiseren. Maar dat mag voor ons geen hindernis zijn om u
als inwoners van Heinenoord te gaan betrekken bij het vervolg. Op hoofdlijnen kan ik zeggen dat we u in juni opnieuw
informeren. Dan gaan wij ook inhoudelijk in op de uitkomsten van de enquête en op een aantal zorgen dat daaruit
blijkt. Vervolgens wil ik nog voor de zomervakantie een informatiebijeenkomst organiseren (mogelijk digitaal) om met
elkaar alle ontwikkelingen in het gebied De Buitenzomerlanden te bespreken.
Veel van die ontwikkelingen staan beschreven in de visie De Buitenzomerlanden. Die visie gaat over het
samenbrengen van natuur, wonen en recreatie met duurzame energieopwekking. Uit de gesprekken die ik de
afgelopen weken met inwoners en betrokkenen uit Heinenoord had, werd mij duidelijk dat niet iedereen deze visie
kent. Er wordt gewerkt aan een document met daarin een samenvatting van de visie. Ik streef ernaar dat dit uiterlijk
begin juni in Heinenoord huis aan huis wordt bezorgd. De volledige visie kunt u, net als alle andere gemeentelijke
visies, ook vinden op onze website. De link vermelden we verderop in deze nieuwsbrief.
Hieronder lichten wij eerst de belangrijkste onderdelen van de visie kort toe. Ook informeren wij u over de stand van
zaken van projecten als het windpark en de natuurbegraafplaats. U leest meer over het nieuw aan te leggen bos in
Kooimansland. Maar ook over de natuurontwikkelingen die eraan komen in het Mollebos en het Tunnelbos. Mocht u
na het lezen toch nog vragen of opmerkingen hebben, laat het ons dan weten. De contactgegevens vindt u in deze
nieuwsbrief.
Met vriendelijke groet,
Piet van Leenen
wethouder Ruimtelijke Ontwikkeling

Visie ‘De Buitenzomerlanden; opladen aan de Oude Maas’,
hoe zat het ook alweer?
De noordrand van de Hoeksche Waard is het meer bebouwde deel van onze gemeente. Op basis van de huidige
invulling van dit gebied, ligt het voor de hand om de noordrand in zekere mate door te ontwikkelen. En tegelijk moet
het een fijne plek blijven om te wonen en leven.
Om te voorkomen dat de verschillende ontwikkelingen langzaamaan leiden tot lukraak ‘volbouwen’, stelde gemeente
Binnenmaas een visie op voor het gebied tussen bezoekerscentrum Klein Profijt in Oud-Beijerland en Puttershoek.
Een visie die houvast geeft in de te maken keuzes. Zodat nieuwe plannen zowel een bijdrage leveren aan opgaven
van onze samenleving, als dat ze ervoor zorgen dat het er prettig wonen en leven blijft. De visie kwam tot stand in
samenspraak met de grondeigenaren in het gebied en met andere overheden of verenigingen zoals Staatsbosbeheer
en Hoekschewaards Landschap.
Het belangrijkste doel van de visie is de ontwikkeling van het buitendijkse gebied tussen bezoekerscentrum Klein
Profijt in Oud-Beijerland en Puttershoek tot een robuust en aaneengesloten natuurnetwerk. Dit gebied is onderdeel
geworden van het toekomstig Nationaal Park NL-Delta Biesbosch-Haringvliet.
Eind 2018 stelde de gemeenteraad van Binnenmaas de visie ‘De Buitenzomerlanden; opladen aan de Oude Maas’
vast. In de visie staat beschreven dat we toewerken naar het hoofddoel, een robuust natuurgebied vanaf Klein Profijt
in Oud-Beijerland tot aan Puttershoek. Met als kernpunt meer ruimte voor (getijden)natuur. Ook beschrijft de visie
het windpark en zonnepark. Die projecten voor duurzame energie dragen op hun beurt weer (financieel) bij aan de
verbeteringen aan de natuur.
Wilt u de visie bekijken? Ga dan naar www.gemeentehw.nl/buitenzomerlanden. Onder het kopje
'Documenten' vindt u de visie.
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18 I Visie de Buitenzomerlanden - Opladen aan de Oude Maas

Nieuw bos in Kooimansland
Voor de aanleg van de natuurbegraafplaats en het
windpark zijn eind februari bomen verwijderd in het
Mollebos en Tunnelbos. We snappen dat dit tot veel
reacties leidde. Dat de bomen zijn verwijderd, wil niet
zeggen dat de gemeente bomen onbelangrijk vindt.
Tegelijk vindt de gemeente het ook belangrijk om
duurzame energie op te wekken. Hieronder leest u de
voorwaarden voor het weghalen van de bomen.
Wanneer bomen verwijderd worden voor nieuwe
ontwikkelingen, maakt de gemeente afspraken over
compensatie. Ook met de eigenaar van Windpark Oude
Maas maakten wij afspraken. Er is voor het windpark
een gebied verwijderd van ongeveer 15.500 m² groot.
Het nieuwe gebied waar bomen worden geplant als
compensatie is groter, namelijk 25.000 m² in het (aan
te leggen) bos in Kooimansland. Dit is het gebied
boven Heinenoord.
Om het bos te laten passen bij de wensen van de
inwoners van Heinenoord, kon iedereen via een
vragenlijst laten weten hoe dit bos eruit zou moeten
zien. Velen van u hebben gereageerd. Met de informatie
die dit opleverde kijken we hoe we bij de inrichting van
het bos aan zoveel mogelijk wensen kunnen voldoen.
Een ontwerpbureau werkt nu in opdracht van a.s.r.
aan een ontwerp. Wanneer dit klaar is, plannen wij een
bijeenkomst waarin u kunt reageren op het ontwerp en
de inrichting van het bos.
Ook met de eigenaar van de natuurbegraafplaats
maakten wij afspraken. Als eerste zijn inmiddels
ongeveer 6.000 nieuwe bomen geplant op het terrein
van de natuurbegraafplaats. In het najaar worden er op
het terrein nog meer bomen geplant. En daar bovenop
staan er ook nog eens 10.000 m² (1 hectare) met bomen
ingepland bij het nieuwe bos in Kooimansland.

Misschien een groter bos
Het liefst willen we dat het nieuwe bos nog groter wordt.
Dit is niet zomaar mogelijk. Grondeigenaren a.s.r. en het
waterschap zijn hierover in gesprek. Wij hopen natuurlijk
dat dit lukt en houden u op de hoogte.
(Getijden)natuur
Natuur is meer dan bomen. Daarom onderzoekt
Renewable Energy Factory (REF), de eigenaar van het
windpark, samen met Hoekschewaards Landschap hoe
het de natuur verder kan ontwikkelen. Er is bijvoorbeeld
voor gekozen om de Mollevlakte in de toekomst
deels onder water te laten lopen. Dat zorgt voor een
natter stukje natuur waar verschillende dieren en
planten het goed doen. Ook komt er een nestplek voor
oeverzwaluwen (oeverzwaluwwand). Verder wordt het
Tunnelbos opnieuw ingericht. Dit bos wordt extra
aantrekkelijk ingericht voor allerlei soorten
paddenstoelen.

Voorbeeld van een oeverzwaluwwand

Windpark Oude Maas
Als gemeente zijn we trots en zuinig op onze groene en open Hoeksche Waard. Willen we deze fijne plek om te
wonen, werken en recreëren doorgeven aan toekomstige generaties, dan moeten we op een andere manier omgaan
met onze aarde. Want dat het klimaat verandert is duidelijk. En de gevolgen daarvan zijn ook in de Hoeksche Waard te
merken. Denk aan de hevige hoosbuien of lange periodes van droogte.
Onze energie moeten we daarom op een duurzamere manier opwekken. Ook omdat fossiele brandstoffen, zoals
aardolie en aardgas, opraken. En omdat bij de verbranding van fossiele brandstoffen CO2 vrijkomt, een belangrijke
oorzaak voor de opwarming van de aarde. Het duurzaam opwekken van schone energie via windturbines en
zonnepanelen kan echter soms flinke gevolgen voor onze (woon)omgeving hebben. Verschillende overheden moeten
daardoor lastige keuzes maken. Vaak ook nog mede ingegeven door (inter)nationale afspraken over duurzame
energie en klimaat.
Eén van die keuzes was dat provincie Zuid-Holland in 2012/2013 het gebied langs de Oude Maas aanwees voor de
plaatsing van windmolens. De provincie moest hiervoor het bestemmingsplan herzien. Gemeente Binnenmaas wilde
de herziening zelf doen. Op die manier kon de gemeente samen met inwoners en verschillende organisaties die het
gebied goed kennen, betere keuzes maken voor de omgeving en de natuur. Ook kon de gemeente zo meer invloed
uitoefenen.
Verschillende inwoners en organisaties kwamen bij elkaar in een klankbordgroep. Samen met de gemeente en de
initiatiefnemer werkten zij aan de best mogelijke opstelling van de windmolens.

Belangrijke onderwerpen voor de klankbordgroep waren: afstand windmolens tot woningen, hoeveelheid
geluid en vermijden van slagschaduw. Na veel onderzoeken kozen de klankbordgroep en gemeente voor een
opstelling van de 5 windmolens. Dit werd vastgelegd in een bestemmingsplan. Na een procedure bij de Raad
van State is dit bestemmingsplan inmiddels onherroepelijk. Ook de vergunning om het windpark te bouwen is
onherroepelijk. Voordat de bouw van de turbines start, moet nog wel het een en ander gebeuren. Zo moeten wij
de route voor de bouw nog bepalen. Die bespreken we met de eerder genoemde klankbordgroep. De start van de
bouwwerkzaamheden is gepland na de zomer van dit jaar. Vanaf 11 mei starten voorbereidende werkzaamheden.
Bewoners die in de directe omgeving wonen, worden hierover door de initiatiefnemer nog per brief geïnformeerd.
Afstand tot woningen
In het bestemmingsplan ligt vast dat de windmolens zo
ver mogelijk van het dorp Heinenoord komen. De
afstand tussen de dichtstbijzijnde molen en het dorp zelf
is 900 meter.
Geluid
De hoeveelheid geluid die een windpark veroorzaakt,
wordt vooraf berekend met gebruik van geluidsgegevens
van windmolens die (in theorie) op die plek kunnen
komen. Windpark Oude Maas past volgens de
berekeningen binnen de wettelijke geluidseisen. In 2020
zijn de te plaatsen molens gekocht. Inmiddels is duidelijk
dat deze molens door technische ontwikkelingen stiller
zijn dan het type waarmee is gerekend.

De gekozen molen: Nordex N131 type 3600

De nieuwsbrief De Buitenzomerlanden Heinenoord
verzenden wij digitaal. Ontvangt u onze nieuwsbrief
nog niet digitaal en wilt u in het vervolg de
nieuwsbrief digitaal ontvangen? Of kent u
iemand die deze nieuwsbrief ook wil ontvangen?
Aanmelden kan door een e-mail te sturen naar
onze projectondersteuners. Het e-mailadres is
ondersteuningpro@gemeentehw.nl.

Heeft u nog vragen over één van de ontwikkelingen in polder De Buitenzomerlanden?
Ook dan kunt u contact opnemen met onze projectondersteuners via het e-mailadres
ondersteuningpro@gemeentehw.nl of via telefoonnummer 088 647 1409.

De volgende
nieuwsbrief
verschijnt in
de eerste helft
van juni

Colofon
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.
14 0186 ǀ 088 - 647 36 47

gemeenteHW

www.gemeentehw.nl

@gemeenteHW

info@gemeentehw.nl

@gemeenteHW

?

