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Nieuwsbrief

De Buitenzomerlanden Heinenoord

Beste inwoner van Heinenoord,
Ik val maar gelijk met de deur in huis, er is veel commotie ontstaan over het plan voor Zonnepark Heinenoord.
Ik betreur het ten zeerste dat inwoners zich misschien overvallen voelen en/of niet gehoord. Dat was natuurlijk
nooit onze bedoeling. Niet voor niets bezorgden wij in december de tweede editie van de nieuwsbrief De
Buitenzomerlanden huis-aan-huis. Juist omdat we graag iedereen goed willen informeren. Ook vroegen wij
initiatiefnemer Eneco een enquête op te stellen om reacties op te halen bij de inwoners. Eneco ontving vele reacties,
dank hiervoor. Dit laat zien dat u erg betrokken bent!
Afgelopen 2 weken waren er veel overleggen met Eneco over de commotie bij de inwoners. En omdat we deze
geluiden serieus nemen, besloten we gezamenlijk om de aanvraag van de omgevingsvergunning in te trekken.
Dit betekent dat we het proces stil leggen en de aankomende periode ruim de tijd nemen om met u, inwoners
van Heinenoord, in gesprek te gaan over plannen voor een zonnepark. Hoe we dit gaan doen, is nog niet bekend.
Samen met Eneco kijken we naar de verschillende mogelijkheden zodat we samen met u de ambities van de
gemeente Hoeksche Waard op het gebied van duurzaamheid kunnen realiseren. Via deze nieuwsbrief, website en
gemeenterubriek in Het Kompas houden wij u hiervan op de hoogte.
Ondertussen voeren we ook nog steeds gesprekken met de verschillende belangengroepen uit de regio en bewoners
van Heinenoord. En dit blijven we doen! Hoekschewaards Landschap is vaste samenwerkingspartner als het gaat om
behoud en ontwikkeling van natuur. Hoeksche Waard Duurzaam is betrokken om te kijken hoe we omgaan met de
opbrengsten van Windpark Oude Maas. Daarnaast is er de klankbordgroep voor het windpark Oude Maas . En op
vrijdag 26 februari sprak ik met Ben Smit, initiatiefnemer van Vrienden van Heinenoord. Tijdens ons gesprek gaf hij
aan niet zo zeer tegen het zonnepark te zijn maar wil vooral dat de inwoners gehoord worden en betrokken worden
bij plannen. We spraken af dat wij de uitkomsten van de enquête ontvangen met elkaar in gesprek te blijven.
Verder informeren wij u via deze nieuwsbrief over de laatste stand van zaken van de verschillende ontwikkelingen
in het gebied De Buitenzomerlanden. Heeft u vragen of opmerkingen, 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’
Gemeente Binnenmaas liet in 2018 een integrale visie opstellen voor polder De Buitenzomerlanden. Er was behoefte
aan een integrale visie, omdat er veel in het gebied speelde en dat is nu nog steeds zo. Op dat moment speelde de
komst van het windpark en de daarbij horende natuur- en bomencompensatie, een mogelijk toekomstig zonnepark,
een initiatief voor een natuurbegraafplaats en de wens voor een recreatieve invulling van het gebied.
De visie kwam tot stand onder leiding van stedenbouwkundig bureau Urban Synergy waarbij zij nauw samenwerkten
met de verschillende stakeholders in het gebied. Dit zijn de grondeigenaren in het gebied, verschillende
overheidspartijen zoals Staatsbosbeheer, Waterschap, SOHW en provincie Zuid-Holland en vertegenwoordigers van
Hoekschewaards Landschap en HW Duurzaam. Ook is gesproken met de initiatiefnemer van het windpark over de
mogelijkheden rond de windmolens en het natuurcompensatieplan Ook was er een werksessie met alle partijen om
te kijken naar de wensen en mogelijkheden voor het gebied. Dit werd uiteindelijk de visie ‘De Buitenzomerlanden –
Opladen aan de Oude Maas’. Deze stelde de gemeenteraad van Binnenmaas vast op 13 december 2018.
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18 I Visie de Buitenzomerlanden - Opladen aan de Oude Maas

Energieneutraal in 2040
Dat is de ambitie van de Hoeksche Waard. Hiermee
legt de Hoeksche Waard de lat hoger dan de landelijke
ambitie (in 2050 energieneutraal). Wij realiseren ons
dat windturbines en een eventueel zonnepark zorgen
voor een verandering in de woonomgeving. En dat
niet iedereen voorstander is. Aan de andere kant is het
voor de gemeente duidelijk dat energie uit zon en wind
absoluut noodzakelijk is om de Hoeksche Waard in 2040
energieneutraal te maken.

Op dit moment spelen er 4
ontwikkelingen:
1. Windpark Oude Maas
2. Zonnepark Heinenoord
3. Natuurbegraafplaats
4. Recreatie/Natuurcompensatie ontwikkeling nieuw bos
We nemen per ontwikkeling de
stand van zaken met u door.

Windpark Oude Maas
De komende 2 jaar plaatst initiatiefnemer Renewable Factory de windmolens van Windpark Oude Maas. Wij merken
dat de aankomende bouw soms vragen oplevert. Daarom informeren wij u over de voorgeschiedenis en over wat er
de komende tijd gebeurt.
Hoe zat het ook alweer?
Provincie Zuid-Holland wees in 2012/2013 het gebied langs de Oude Maas aan voor windmolens. De provincie moest
hiervoor de bestemming wijzigen. De gemeente vond dat zij samen met inwoners en verschillende organisaties die
het gebied goed kennen, betere keuzes kon maken.
De provincie ging hiermee akkoord en verschillende inwoners en organisaties kwamen bij elkaar in een
klankbordgroep. Belangrijke onderwerpen voor de klankbordgroep waren onder andere:
• afstand windmolens tot woningen;
• hoeveelheid geluid;
• vermijden van slagschaduw.
Met bovengenoemde punten in gedachten kozen de klankbordgroep en gemeente voor de best mogelijke
opstelling van de windmolens. Dit werd vastgelegd in een bestemmingsplan. Na een procedure bij de Raad van
State is het bestemmingsplan inmiddels onherroepelijk. Ook de omgevingsvergunning om de molens te bouwen is
onherroepelijk.
Afstand windmolens
Er is gekozen voor een zo groot mogelijke afstand tot de woningen in het dorp Heinenoord. Dit is 900 meter. Een
kleiner aantal woningen ligt dichterbij. Op 1 uitzondering na, liggen die woningen op een afstand van minimaal 600
meter.
Geluid
In de Wet milieubeheer ligt vast hoeveel geluid een windmolen mag veroorzaken op de gevel van een woning.
Veroorzaakt een molen meer geluid? Dan zijn maatregelen nodig om te voldoen aan de wettelijke eisen.
De verwachte hoeveelheid geluid voor dit windpark is vooraf berekend met gebruik van geluidsgegevens van een
windmolen die op deze plek zou kunnen komen. De berekeningen toonden aan dat Windpark Oude Maas past binnen
de wettelijk vastgestelde geluidseisen. Inmiddels is bekend dat een stiller type windmolen is aangeschaft dan het type
waarmee de berekeningen zijn gedaan. Er is dus minder geluid dan vooraf ingeschat.
Slagschaduw
Dit is de schaduw die de bladen van de windmolen over de omgeving laten gaan. Hierover spraken wij met Renewable
Factory af dat woningen binnen een straal van 1.5 kilometer nooit slagschaduw hebben.

Wat gebeurt er de komende tijd?
Kappen van bomen
De keuze voor zoveel mogelijk afstand tussen de
windmolens en woningen, leidt ertoe dat de molens
deels gepland staan in gebieden met bomen. Deze
moesten we dus kappen. De meeste gekapte bomen
waren dunne essen en wilgen. Maar ook hier een daar
een forsere boom.
Vergunning
Voor de kap was een vergunning nodig voor het ‘vellen
en rooien van houtgewas’. Deze is verleend door de
gemeente. Hiertegen is bezwaar gemaakt. Een bezwaar
leidt er niet automatisch toe dat de kap niet mag starten.
Hiervoor moet naast een bezwaar ook een voorlopige
voorziening worden aangevraagd. Dit is niet gedaan
en inmiddels zijn de bomen gekapt. De reden om nu te
kappen is dat het broedseizoen voor vogels op 15 maart
start.

Compensatie
Uiteindelijk zal vrijwel iedereen het liefst de bomen houden. En tegelijk moet een gemeente steeds afwegen wat het
belangrijkste is.
De gemeente heeft dus besloten dat het windpark moet komen. Dat wil niet zeggen dat de gemeente geen bomen
wil. De windmolens zijn echt erg belangrijk om ons land meer duurzame energie te geven. Zó belangrijk dat we
toestaan dat bomen gekapt worden. Bomen zijn ook belangrijk, ze zijn gezond op zoveel manieren. Daarom komt er
minimaal 1 nieuwe boom terug voor iedere boom die is gekapt. En dat doen we in een nieuw en nog te maken bos.
Dat ligt vlakbij de plek waar de bomen nu zijn gekapt: Kooimansland.
Er gebeurt meer dan alleen nieuwe bomen planten. Zo wordt de Mollevlakte onder water gezet. Dat zorgt voor
een aantrekkelijke plek voor allerlei dieren en planten die het goed doen op een nattere plek. Ook plaatsen we
een oeverzwaluwwand. Een nestplek voor oeverzwaluwen. En wordt het paddenstoelenbos (tunnelbos) opnieuw
ingericht. Er zijn dan wel bomen gekapt, maar de rest van het bos blijft. En wordt extra aantrekkelijk gemaakt voor
allerlei soorten paddenstoelen.
Bouwwerkzaamheden starten na de zomer
Inmiddels is de vergunning om het windpark te bouwen verleend. Voordat de bouw van de turbines start, moet nog
wel het een en ander gebeuren. Zo moeten wij nog bepalen welke route gebruikt wordt voor de bouw. Dit gebeurt
in afstemming met de klankbordgroep waarin diverse bewoners, ondernemers en organisaties meedenken. Naar
verwachting start de bouw na de zomer van dit jaar.

Zonnepark Heinenoord
Zoals wethouder Piet van Leenen schreef in zijn voorwoord, trok Eneco de aanvraag van de omgevingsvergunning per
10 maart 2021 officieel in. Hiermee creëren we de benodigde rust en ruimte om goed met u in gesprek te gaan. Hoe
we dit gaan doen, weten we nog niet. Maar we gaan graag met u in overleg over onder andere de vertaling van de
plannen naar aanleiding van de visie ‘De Buitenzomerlanden’ en de mogelijkheden van financiële participatie van de
inwoners van Heinenoord.
De afgelopen periode voerden wij veel gesprekken met diverse inwoners en/of vertegenwoordigers en andere
samenwerkingspartners. We kijken hoe we dit het beste kunnen integreren in het vervolgproces. Uiteraard betrekken
we ook de uitkomsten van de enquête van de Vrienden van Heinenoord in ons overleg.
Wij hopen u half april via de nieuwsbrief te kunnen informeren over het vervolg.
Statement Eneco

Natuurbegraafplaats
In nieuwsbrief 2 vertelden wij u meer over het plan om
in een deel van het Mollebos een natuurbegraafplaats
te realiseren. Er werd in de nieuwsbrief helaas verwezen
naar een verkeerde website. Dit moest zijn www.
zomerlanden.nl. Hier kunt u meer informatie vinden over
de natuurbegraafplaats en de initiatiefnemer.
Op 15 december 2020 stelde de gemeenteraad van
gemeente Hoeksche Waard het bestemmingsplan
voor de natuurbegraafplaats vast. Inmiddels is het
bestemmingsplan onherroepelijk.
Op 22 februari startte de initiatiefnemer met
de werkzaamheden. In eerste instantie zou de
initiatiefnemer een reguliere dunning uitvoeren. Een
dunning is een selectieve kapping die periodiek wordt
uitgevoerd om de blijvende bomen meer ruimte te
geven. In het Mollebos had deze dunning eigenlijk al
jaren geleden moeten plaatsvinden.
Ter voorbereiding op deze werkzaamheden
inspecteerden Hoekschewaards Landschap en de
initiatiefnemer begin februari het gebied. In een groot
deel van dit bos stonden voornamelijk essen. Het bleek
dat erg veel bomen ziek waren. Ze waren verrot aan
de wortelzone en/of leden aan bastwoekerziekte.
Tijdens de inspectie viel er zelfs ter plekke een boom
om. Om die reden heeft de initiatiefnemer van de
natuurbegraafplaats veel meer bomen weg moeten
halen dan gehoopt. Een teleurstelling voor bezoekers
van het gebied, maar zeker ook voor de initiatiefnemer
zelf. Natuurbegraafplaatsen Van Waarde heeft als
hoofddoel om natuur in stand te houden en waar
nodig te versterken. Daarom hebben ze aangegeven de
heraanplant in het Mollebos zelf versneld uit te voeren.
Bij de natuurbegraafplaats komt ook een gebouw. In
dit gebouw kunnen ceremonies voor de begrafenissen
worden gehouden. Ook komt er een opslag voor de
gereedschappen. Tot slot wordt er kleinschalige horeca
mogelijk gemaakt voor recreanten in het gebied. Voor
dit gebouw moeten bomen worden gekapt die niet meer
terugkomen in het gebied. Het gaat om ongeveer 500 m²
bomen. De initiatiefnemer wil hiervoor in samenwerking
met a.s.r. 10.000 m² (1 hectare) aan bomen terugplanten
in het nieuwe bos boven Heinenoord.

De nieuwsbrief De Buitenzomerlanden Heinenoord
verzenden wij digitaal. Deze editie van de
nieuwsbrief ontvangt u ook huis aan huis verspreid
omdat wij graag iedereen goed en volledig
informeren. Ontvangt u onze nieuwsbrief nog niet
digitaal en wilt u in het vervolg de nieuwsbrief
digitaal ontvangen? Meld u dan aan. De informatie
hierover staat onderaan de nieuwsbrief.

Compensatie en toevoeging bos
In Heinenoord wordt plaats gemaakt voor een groot bos. Naast de verplichte door Eneco en Renewable Factory te
compenseren bomen voor het zonnepark en windpark, wil a.s.r. als grondeigenaar van het gebied het bos verder
uitbreiden. Het is de bedoeling dat het nieuwe natuur- en bosgebied een volwaardig bos wordt dat ook echt kan
worden beleefd als bos. Inmiddels heeft a.s.r. bijna vier hectare grond aangekocht en lopen er gesprekken met het
waterschap om het gebied nog verder te vergroten.
Via de vorige nieuwsbrief is door a.s.r. gevraagd om mee te denken over de inrichting van dit bos. Hier is massaal op
gereageerd. Ongeveer 900 enquêtes werden ingevuld. En bijna 100 vrijwilligers hebben zich gemeld om te helpen bij
het onderhoud van het toekomstige bos. Dat is mooi, want het nieuw aan te leggen bos moet het bos van en voor de
inwoners van Heinenoord worden. Locatie
Eén onderdeel staat vast. Voor de jeugd wil a.s.r. een natuurlijk speelbos inrichten. Dit bos groeit met de jeugd mee
en zal door de tijd steeds aantrekkelijker worden door de groei van de bomen. Kinderen kunnen hier spelen in de
buitenlucht, maar ook kennis opdoen van het belang van bomen en een bos. Om ook dit gedeelte van het bos tot een
succes te maken gaat a.s.r. de jeugd betrekken en samen met basisscholen aan de slag.
Uit de enquêtes is heel duidelijk de wens voor een mountainbikepad naar voren gekomen. A.s.r. wil deze wens serieus
bekijken. Tegelijk lijkt de grootte van het bos hiervoor te klein. In de komende tijd gaat de gemeente samen met a.s.r.
en mountainbikers kijken welke mogelijkheden er zijn.
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.

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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