
Nieuwsbrief
De Buitenzomerlanden Heinenoord

#7 | december 2021

i

U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u op de hoogte gehouden wilt blijven van de verschillende ontwikkelingen 
die volgen uit de visie De Buitenzomerlanden. Natuurontwikkeling en duurzaamheid hebben in deze visie een 
belangrijke plaats.

Inrichting gebied Buitenzomerlanden en Zonnepark Heinenoord

Terugkoppeling bijeenkomst 30 november 
Op 11 oktober spraken onder andere bewoners, a.s.r., Eneco, REF en gemeente over de verschillende plannen voor 
het gebied ten noorden van Heinenoord. Met elkaar kwamen we tot de conclusie dat er een andere aanpak gewenst 
is dan tot nu toe. Afgesproken werd om samen met een aantal inwoners  een plan te maken voor het vervolg van 
het proces: wat gaan we bespreken en hoe gaan we dat doen? Een kleinere groep inwoners meldde zich tijdens deze 
avond hiervoor aan. Met deze groep inwoners is op 30 november onder meer gesproken over het middel ‘enquête’, 
over bijeenkomsten en over de manier waarop we iedereen kunnen bereiken. We praten u graag bij.

We starten graag opnieuw door eerst met elkaar de verschillende ideeën in beeld te brengen 
De ideeën die er tot nu toe zijn, kent u ongetwijfeld. Denk aan een fietspad of zonnepark. Tot nu toe is het nog niet 
goed gelukt om de ideeën van inwoners goed boven water te krijgen. De manier waarop we werkten aan de plannen 
die er waren, stonden dat in de weg. 

Tijdens de bijeenkomst op 27 september is er in een aantal groepjes al wat  ideeën gedeeld. We maken graag een 
nieuwe start waarbij ieders ideeën centraal staan. En dus niet vergunningprocedures die lopen, of plannen die al 
gevorderd zijn. Dat vraagt iets. Van ons, van u en van grondeigenaren. Het vraagt om bereid te zijn weer open te staan 
voor gesprek. En daarvoor nemen we  graag meer tijd. 

Er zijn voorbeelden in het land waarbij inwoners de regie hebben genomen om tot betere plannen te komen. Dat 
gunnen we u en alle betrokken partijen. Via deze link komt u bij een kort filmpje dat hierover gaat.

Eneco heeft de huidige vergunningsaanvraag voor een zonnepark 
ingetrokken. Het bedrijf blijft actief in het gebied met op dit moment 
de bouw van Windpark Oude Maas en de natuurcompensatie voor 
dit project. Eneco gaat het zonnepark niet realiseren, maar blijft wel 
samen met de gemeente en grondeigenaar a.s.r. meedenken over de 
verdere inrichting van het gebied boven het dorp Heinenoord.

https://www.linkedin.com/posts/matthijsjaspers_de-happy-activists-van-koggenland-energie-activity-6782166799531212800-2-wV


Terugkoppeling bijeenkomst 30 november 
Op dit moment lopen er geen (vergunning)procedures meer voor een zonnepark
Eneco heeft begin december de vergunningsaanvraag voor een zonnepark ingetrokken. Eerder zegde de gemeente al 
toe de kaders los te laten. Concreet betekent dit het volgende:
 • Er zijn nog steeds verschillende ideeën en plannen voor het gebied;
 • Deze ideeën hebben geen formele status;
 • De gemeente neemt de komende tijd geen besluiten over dit gebied;
 • We brengen als eerste vervolgstap samen in beeld welke andere ideeën voor het gebied er zijn.

Alle verslagen van de bijeenkomsten en de vragen en antwoorden zijn te vinden op onze website.

Al het goede in het gebied moet niet verloren gaan door plannen
Voor we beslissingen - welke dan ook - kunnen nemen over het gebied, moet eerst bekend zijn wat er allemaal speelt. 
Pas wanneer we echt alles in beeld hebben, kunnen we kijken wat er mogelijk is. Wellicht is de uitkomst dat we 
concluderen dat er beter niets kan gebeuren. Maar mogelijk komen we er samen achter dat er mooie verbeteringen 
mogelijk zijn als we met elkaar in gesprek zijn.

Deze denkrichting werken we uit
We spreken in de kleinere groep inwoners en belanghebbenden nog verder door over de precieze aanpak. De 
denkrichting is de volgende aanpak:

1. Inventariseren en bespreken van de verschillende ideeën, we bespreken nog hoe we de ideeën gaan inventariseren;
2. Uitwerken van de verschillende ideeën en wat dit zou betekenen, bijvoorbeeld door een grove schets;
3. Met elkaar bespreken of we in stap 2 echt alles in beeld hebben;
4. Toetsen hoe belanghebbenden aankijken tegen de verschillende mogelijkheden, bijvoorbeeld met een enquête; 
5. Beslissen over het vervolg.

Stand van zaken over Windpark Oude Maas

Ontwikkelaar bouwt aan het Windpark Oude Maas
Ontwikkelaars Eneco en REF bouwen op dit moment aan het windpark. De grondwerkzaamheden zijn afgerond en de 
windturbine onderdelen zijn aanwezig op de bouwplaats. Volgens planning zijn de werkzaamheden in februari 2022 
afgerond. 

Het college heeft het verzoek om intrekking van de omgevingsvergunning afgewezen 
Bij de gemeente kwam een verzoek binnen om de onherroepelijke omgevingsvergunningen van het Windpark Oude 
Maas van Eneco en REF in te trekken. Het college heeft besloten om deze vergunning niet in te trekken en heeft het 
verzoek afgewezen.

Tegen het besluit van het college is een beroep en een voorlopige voorziening ingediend
De verzoeker is bij de rechtbank Rotterdam tegen het intrekkingsbesluit van het college in beroep gegaan en diende 
een voorlopige voorziening in tegen de bouw van het windpark. Met een voorlopige voorziening vraagt de verzoeker 
aan de rechtbank om de bouw van het windpark stil te leggen tot de rechtbank uitspraak heeft gedaan over het 
besluit op het intrekkingsverzoek. De rechtbank heeft op 3 december uitspraak gedaan en het verzoek om voorlopige 
voorziening afgewezen.  Het verzoek om voorlopige voorziening is afgewezen, omdat de rechter de rechtszekerheid 
van vergunninghouders in dit geval zwaarder vindt wegen. Naast het verzoek om voorlopige voorziening is er beroep 
ingesteld tegen het intrekkingsbesluit. Het college zal met een verweerschrift op de gronden van het beroepschrift 
reageren waarna de rechter uiteindelijk een uitspraak zal doen.

Wilt u meer weten over het intrekkingsbesluit van het college? Dan kunt deze vinden op onze website. Op deze pagina 
kunt u ook de laatste stand van zaken lezen over het windpark en het intrekkingsbesluit.
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