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Nieuwsbrief

De Buitenzomerlanden Heinenoord

Beste lezers van deze nieuwsbrief,
Via dit voorwoord richt ik mij graag tot u over de ontwikkelingen uit visie ‘De Buitenzomerlanden, opladen aan de
Oude Maas’.
In april informeerden wij u dat de aanvraag voor de omgevingsvergunning voor een zonnepark is gepauzeerd.
Dit deden wij om tijd te nemen voor gesprekken met inwoners over deze ontwikkeling. Op woensdagavond 7 juli
vindt een eerste bijeenkomst plaats. Deze bijeenkomst is digitaal. In de nieuwsbrief leest u hoe u zich voor deze
bijeenkomst kunt aanmelden. Ik hoop u digitaal te ontmoeten!
In deze nieuwsbrief informeren wij u over het zonnepark, visie De Buitenzomerlanden en het nieuwe bos. Vervolgens
leest u meer over windpark Oude Maas en over een participatiebudget hiervoor. Dit geld is bedoeld voor Heinenoord,
zowel voor het dorp als het buitengebied. Iedere inwoner van Heinenoord kan meedenken over een goede besteding
van dit bedrag. Namens de gemeente gaat Jonathan Reitsma hierover de komende tijd met inwoners in gesprek.
Verderop leest u hier meer over. Ik ben benieuwd naar uw ideeën!
Ook kunt u meer lezen over de speciale webpagina over geluid en windmolens. Tot slot vertellen wij u meer over
een mogelijke subsidieaanvraag voor de aanleg van meer getijdennatuur aan de oostkant van de voormalige
Barendrechtse Brug.
Ik wens u veel leesplezier.
Piet van Leenen
wethouder Ruimtelijke Ordening

In gesprek over zonnepark Heinenoord
Voordat de gemeente een besluit neemt over de aanvraag van een omgevingsvergunning voor een zonnepark,
gaan wij graag met u in gesprek. Op woensdagavond 7 juli organiseren wij een digitale bijeenkomst. Tijdens deze
bijeenkomst informeren wij u over de stand van zaken, maar wij horen vooral graag wat u vindt van een zonnepark op
deze plek. De avond begint om 19.00 uur en we sluiten uiterlijk om 20.45 uur af.
Wat Eneco en gemeente betreft is de bijeenkomst van 7 juli de eerste stap, die we met elkaar nemen. In september
en oktober verwachten we meer gesprekken met u als inwoners te voeren. Het doel is om te kijken of we samen
een aantal voorwaarden en uitgangspunten kunnen opstellen, die er voor zorgen dat het zonnepark gerealiseerd
kan worden op een manier, die aansluit bij de wensen en verwachtingen van inwoners. De uitkomsten van de
bijeenkomsten betrekt de gemeente bij het nemen van een besluit over het vervolgproces.
Aanmelden voor de digitale bijeenkomst
Via het digitale formulier op www.gemeentehw.nl/zonneparkheinenoord kunt u zich vanaf 18 juni aanmelden voor
deze bijeenkomst. Dit kan tot en met 4 juli. Uiterlijk op 6 juli ontvangt u van ons per e-mail de link naar de digitale
bijeenkomst.

Visie ‘De Buitenzomerlanden’
De visie werd in 2018 gemaakt en kunt u vinden op www.gemeentehw.nl/buitenzomerlanden. Het belangrijkste
doel van de visie is het buitendijkse gebied tussen bezoekerscentrum Klein Profijt in Oud-Beijerland en Puttershoek
te ontwikkelen tot een robuust en aaneengesloten natuurnetwerk. Dit gebied is onderdeel van het toekomstig
Nationaal Park NL Delta Biesbosch-Haringvliet. Financiële bijdragen voor natuurverbetering komen onder meer uit
projecten waarbij duurzame energie wordt opgewekt.
De afgelopen periode werd duidelijk dat niet iedereen de visie kent. Eind juni ontvangt iedere inwoner van
Heinenoord daarom een samenvatting van visie ‘De Buitenzomerlanden’ in de brievenbus. Wij hopen dat u na
het lezen van deze samenvatting positief aankijkt tegen het eindbeeld dat de visie voorziet. En wilt u reageren?
Dan kan dat natuurlijk, stuur uw reactie naar ondersteuningpro@gemeentehw.nl. Zodat wij samen met u een
mooi natuurgebied kunnen ontwikkelen. Als abonnee op deze nieuwsbrief ontvangt u de digitale versie van de
samenvatting per e-mail.

Het nieuwe bos
Als compensatie voor de gekapte bomen voor de aanleg van de natuurbegraafplaats en windpark Oude Maas, komt
er buitendijks een nieuw bos ten noorden van Heinenoord. Het bos komt op grond van verzekeringsmaatschappij
a.s.r. De initiatiefnemers van de natuurbegraafplaats en het windpark betalen de aanleg van het bos. A.s.r. en het
waterschap (grondeigenaar van de naastgelegen gronden) kijken samen of het bos eventueel nog groter kan worden.
Eind 2020 vroegen wij alle inwoners van Heinenoord en alle abonnees van deze nieuwsbrief om een enquête in te
vullen over hun wensen voor de inrichting van dit nieuwe bos. In opdracht van grondeigenaar a.s.r. wordt het bos nu
ontworpen. De wensen die uit de enquête naar voren kwamen, neemt a.s.r. mee bij het ontwerp. Wanneer het eerste
ontwerp klaar is, organiseert a.s.r. een bijeenkomst. Het ontwerp wordt dan aan u gepresenteerd en u kunt hierop
reageren. Onder andere via deze nieuwsbrief ontvangt u op dat moment een uitnodiging hiervoor.

bos na aanplant 4 jaar

bos na aanplant 10 jaar

bos na aanplant 15-20 jaar

Windpark Oude Maas
Bouwroute bekend
Dit najaar start de bouw van de windturbines aan weerszijden van de Heinenoordtunnel. Er vinden nu voorbereidende
werkzaamheden plaats. Op 2 juni stemden we de bouwroute af tijdens een vergaderingen met de klankbordgroep
waarin ook omwonenden zitting hebben. Renewable Energy Factory (REF) informeert bewoners van woningen,
die aan de bouwroute liggen. De bouwroute vindt u ook onder het kopje ‘documenten’ op www.gemeentehw.nl/
windparkoudemaas.
Beschikbaar geld voor Heinenoord
De eigenaar van het windpark stelt eenmalig € 15.000,- per opgewekte megawatt aan energie beschikbaar als
participatiebudget voor Heinenoord. Bij een opwekking van circa 18 Megawatt is dit een bedrag van € 270.000,-. Dit
geld is beschikbaar voor de uitvoering van plannen in Heinenoord, zowel in het dorp, als het buitengebied. Inwoners
kunnen met ideeën komen voor een goede besteding van dit bedrag. Namens de gemeente gaat Jonathan Reitsma
de komende maanden in gesprek met inwoners van Heinenoord over deze ideeën. Goed om te weten is dat de
gemeenteraad uiteindelijk formeel goedkeuring moet geven aan de gekozen besteding van dit bedrag.
Nieuwe webpagina geluid en gezondheid
In de vorige nieuwsbrief informeerden wij u hoe het wettelijk is geregeld met geluid van windmolens. Wij ontvingen
ook vragen van inwoners hierover. De afgelopen weken is daarom samen met de GGD een webpagina met informatie
over dit onderwerp gemaakt. U vindt de informatie op www.gemeentehw.nl/windparkoudemaas.
Webinar over windparken en geluid op 30 juni
Daarnaast organiseert REF een webinar om u te informeren over windparken en geluid. Deze bijeenkomst is op
woensdag 30 juni en start om 19.30 uur. Wilt u deelnemen aan de bijeenkomst? Stuur dan aan ondersteuningpro@
gemeentehw.nl een e-mail. Geef hierin aan dat u wilt deelnemen aan de webinar over windparken en geluid op 30
juni. U ontvangt dan uiterlijk op 28 juni per e-mail de link naar de webinar.

Uitbreiding getijdennatuur
De Hoeksche Waard kenmerkt zich door de invloed van het getij. Door onze dijken merken wij dit in onze dorpen
nauwelijks. Langs de Oude Maas zijn er echter kansen om de natuur (weer) onder invloed van het getij te brengen.
Dit is waardevol voor planten en dieren.
Vanuit de visie De Buitenzomerlanden is het onze wens om de getijdennatuur ten oosten van het voormalige
bruggenhoofd naar Barendrecht te vergroten. Een uitkijkplek op het voormalige bruggenhoofd kan er voor zorgen
dat de getijdennatuur voor iedereen zichtbaar wordt.
De gemeente zoekt steeds naar mogelijkheden om dit soort wensen uit de visie uit te kunnen voeren. Samen met
verschillende natuurorganisaties bekijken we op dit moment de mogelijkheden van een subsidieaanvraag bij het
Nationaal Groeifonds. Nog niets is zeker en het is een langdurig proces, maar we wagen graag een poging. Als het
lukt kunnen we met dat geld de getijdennatuur vergroten en mogelijk de uitkijkplek aanleggen. Wanneer er meer
informatie bekend is, wordt u hierover geïnformeerd.

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 een 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.
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