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Beste lezer,

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

Windpark Oude Maas

De ontwikkelaars van het windpark Oude Maas starten eind maart met proefdraaien 
Bij de Heinenoordtunnel aan de Oude Maas zijn vijf windturbines gebouwd. Twee windturbines van Eneco ten westen 
van de Heinenoordtunnel en drie windturbines van Renewable Factory (REF) ten oosten van de Heinenoordtunnel. 
De werkzaamheden van het windpark zijn vertraagd. Vanaf eind maart kunt u de windturbines voor het eerst zien 
draaien. Tijdens de testfase worden alle systemen van de windturbines ingeregeld en eventuele storingen opgelost. 
De testfase duurt een aantal weken. De windturbines draaien op hun gebruikelijke manier en produceren direct al 
duurzame energie. Het doel van de testfase is om de windturbines storingsvrij in bedrijf te laten gaan. 
 
Op 24 februari gaven REF en Eneco een geluidsinformatieavond
24 februari was er een informatieavond om u te informeren over het geluid van de windturbines. Wilt u nog 
eens nalezen wat er die avond allemaal verteld is hierover? Kijkt u dan op de website van de ontwikkelaar: 
www.windpark-oudemaas.nl. Eind april organiseren Eneco en REF een nieuwe informatieavond waarin ervaringen 
worden gedeeld en besproken. Zodra de datum bekend is,  zullen wij dit aan u melden.
 

https://www.windpark-oudemaas.nl


Gemeente Barendrecht en gemeente Hoeksche Waard bieden een geluidsverwachtingen app aan 
Aan omwonenden binnen een straal van 2 kilometer van het windpark bieden gemeente Hoeksche Waard 
en gemeente Barendrecht de app Geluidsverwachting.nl aan. Met deze app kunnen omwonenden actuele 
48-uurs verwachtingen voor het geluid, de slagschaduw en het weer inzien voor hun eigen locatie. Ook wordt 
de energieopbrengst van het windpark Oude Maas weergegeven. In de app kunnen omwonenden eenvoudig 
delen hoe zij het geluid van het windpark beleven. Maandelijks geven de gemeenten op hun websites een 
terugkoppelingen over de uitkomsten van de app. Alle omwonenden die binnen een straal van 2 kilometer 
van het windpark wonen ontvangen een uitnodiging voor een digitale informatieavond over gebruik van de app. 
Ook worden mogelijke acties naar aanleiding van de meldingen hier gedeeld.  

De ontwikkelaars stelden een klachtenprotocol op 
Voor klachten over het windpark stelden Eneco en REF een klachtenprotocol op. Heeft u vragen of klachten? 
Dan kunt u tijdens kantoortijden contact opnemen met Ronald Kloet via 06 - 45 36 23 79 of met Eneco Klantenservice 
via 088 - 895 59 55. 

Ook kunt u uw vraag of klacht sturen naar info@renewablefactory.com. Eneco en REF verwerken en beantwoorden 
deze klachten. Zij streven ernaar om vragen of klachten binnen 2 werkdagen in behandeling te nemen.

Stand van zaken besluit Raad van State 
Naar aanleiding van de uitspraak van de Raad van State op 30 juni 2021 stelt het Rijk een plan-m.e.r. op ter 
onderbouwing van nieuwe landelijke milieuregels voor windturbinebepalingen. Dit vraagt een uitgebreid proces, 
waaronder een participatie- en inspraaktraject. Dit participatie- en inspraaktraject is gestart op 23 december 2021. 
Toen is de Notitie Reikwijdte en Detailniveau voor de plan-m.e.r. voor de milieunormering ter inzage gelegd. Daarop 
konden tot 16 februari 2022 zienswijzen worden ingediend. Gemeente Hoeksche Waard gaf ook haar reactie op de 
Notitie Reikwijdte en Detailniveau. Naar verwachting is het proces voor nieuwe windturbinebepalingen medio 2023 
afgerond.

Op de kaart hiernaast 
is aangegeven om welk 
gebied het gaat. 



Inrichting gebied de Buitenzomerlanden 

In de vorige nieuwsbrief brachten wij u op de hoogte van het ontstaan van de werkgroep in het gebiedsproces Polder 
Buitenzomerlanden. In de werkgroepen nemen deel: omwonenden, Hoekschewaards Landschap, Hoeksche Waard 
duurzaam, grondeigenaar a.s.r. ontwikkelaar REF en gemeente. De werkgroep bespreekt wat een goede manier is om 
in samenspraak met de inwoners van Heinenoord over de inrichting van het gebied Buitenzomerlanden in gesprek te 
gaan. Grondeigenaar a.s.r. en ontwikkelaar Renewable Factory (REF) nemen samen het initiatief in het proces. 
Het laatste overleg met de werkgroep was 3 februari. Daarin deelde a.s.r. als grondeigenaar welke gronden er 
allemaal beschikbaar zijn voor dit proces. 

We willen iedereen op een goede manier betrekken. Het is onvermijdelijk dat dan ook al wat eerste inventarisaties 
worden gedaan over het gebied en de  verschillende initiatieven. Door a.s.r. is er daarom ook een aantal 
mogelijkheden in beeld gebracht voor dit gebied. Deze inventarisatie is met de werkgroep besproken. Voornaamste 
is dat wij uiteindelijk in samenspraak tot keuzes kunnen komen voor het gebied. Maar ook dat we de beschikbare 
budgetten in beeld hebben. De stappen die we daarvoor moeten zetten, bereiden we nu voor. 

De initiatiefnemers a.s.r. en REF hebben een communicatievorm bedacht om met het dorp de keuzes voor de 
inrichting te maken. Aan de kleine werkgroep vanuit Heinenoord wordt binnenkort deze vorm voorgelegd. Wanneer 
we met elkaar denken dat dit een goede vorm is, laten we u weten hoe u kunt meedenken. We maken dit bekend in 
deze nieuwsbrief, het Kompas, op onze website en social media. 
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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.

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 36 47.

Fietspad

In de visie De Buitenzomerlanden is een nieuw recreatief 
fietspad ingetekend. Na verschillende bijeenkomsten 
met inwoners van Heinenoord hebben we hierover 
afspraken gemaakt. Het deel van het recreatieve 
fietspad aan de westkant bij Heinenoord wordt nog 
niet ontwikkeld, maar mogelijk meegenomen in het 
participatietraject met deze inwoners. Aan de oostkant 
(vanaf de Boonsweg tot aan Kuipersveer) gaan we wel 
alvast starten met de aanleg van het fietspad. We gaan 
nu aan de slag met het maken van het definitief ontwerp 
en de aanvraag van de benodigde vergunningen. 
Zodra hierover meer bekend is, melden we dit in de 
nieuwsbrief. 
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