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te beperken. Ook hebben we randvoorwaarden 
gesteld aan de plaatsing van de windmolens. Om een 
voorbeeld te noemen:  met de initiatiefnemer hebben 
wij nu vastgelegd dat alle woningen gelegen binnen 
1,5 kilometer geen slagschaduw zullen ondervinden. 
En met Hoekschewaards Landschap zijn goede 
afspraken gemaakt over natuurcompensatie. Het was 
zoeken naar een evenwicht tussen alle belangen; die 
van omwonenden, van de natuur, de overheid, de 
initiatiefnemers en ook ons streven naar een duurzame 
energie neutrale samenleving. Ik hoop en denk dat we 
daarin vooralsnog zijn geslaagd. Ook in het vervolg 
van het proces blijf ik het belangrijk vinden iedereen 
goed te informeren over de stand van zaken en wat 
er gaat gebeuren. Daarom blijven we u op de hoogte 
houden via onder andere deze (digitale) nieuwsbrief.” 

Nota zienswijze
Het ontwerpbestemmingsplan met bijlagen en de 
ontwerp omgevingsvergunningen voor het Windpark 
Oude Maas hebben van 26 juni tot en met 7 augustus ter 
inzage gelegen. Wij hebben in totaal 311 zienswijzen 
ontvangen. De zienswijzen zijn beantwoord in de ‘Nota 
zienswijzen ontwerpbestemmingsplan en ontwerp 
omgevingsvergunningen Windpark Oude Maas’. 

Een groot aantal zienswijzen heeft dezelfde inhoud. 
Gezien de hoeveelheid identieke zienswijzen hebben 
wij de reacties onderverdeeld in thema’s en gebundeld 
beantwoord. Een aantal specifieke zienswijzen 
die buiten de thema’s vallen is in de nota apart 
beantwoord. Daar waar de zienswijzen hebben geleid 
tot een aanpassing van het plan is dit ook aangegeven 
in de Nota Zienswijzen. De complete Nota Zienswijzen 
sturen we mee bij  deze nieuwsbrief en bevat twee 
bijlagen: 

De provincie Zuid-Holland heeft een gebied langs de 
Oude Maas aangewezen als windmolenlocatie. De 
provincie wil in dit gebied windmolens  realiseren en 
heeft hier de wettelijke bevoegdheid toe. Omdat wij 
zelf hierop willen sturen heeft de gemeenteraad van 
Binnenmaas op 4 juli 2013 besloten om mee te werken 
aan het verzoek van de provincie. We hebben samen 
het gebied bij de Oude Maas voor de realisering van 
circa 15 megawatt windturbines onderzocht. 

Voorwoord wethouder Van Noort
“Op dit moment wordt er hard gewerkt aan de 
bestemmingsplanprocedure voor het Windpark Oude 
Maas. Het ontwerpbestemmingsplan heeft ter inzage 
gelegen en de zienswijzen zijn verwerkt in de Nota 
Zienswijzen. Het bestemmingsplan wordt nu ter 
vaststelling aan de gemeenteraad aangeboden. 

Gemeente Binnenmaas is voorstander van duurzame 
energie en heeft samen met de andere vier gemeenten 
in de Hoeksche Waard de doelstelling om in 2040 
energieneutraal de zijn. Windenergie is nodig om onze 
energiedoelstelling te halen en daarom zijn we ook 
in de basis niet tegen de plaatsing van windmolens. 
De locatie bij de Oude Maas had echter niet onze 
voorkeur. De gemeente had de windmolens liever bij 
De Wacht in ‘’s-Gravendeel gezien. De provincie Zuid-
Holland heeft de locatie bij De Wacht echter afgewezen 
voor het plaatsen van windmolens en de locatie bij de 
Heinenoordtunnel vastgelegd als voorkeurslocatie. 

In 2014 heeft de gemeenteraad van Binnenmaas 
besloten om mee te werken aan het onderzoeken 
van de locatie Oude Maas voor de plaatsing van 
windmolens. Ik begrijp dat de plaatsing van 
windmolens op deze locatie niet bij iedereen de 
voorkeur heeft. Voor omwonenden is de plaatsing van 
windmolens een ingrijpende wijziging ten opzichte 
van de huidige situatie. Als gemeente hebben wij er 
voor gekozen om, door mee te werken, zelf de regie in 
handen te houden. Door samen op te trekken met de 
provincie hebben we kunnen sturen op de inpassing 
van de windmolens in de omgeving en hierover 
overleg kunnen voeren met de direct omwonenden. 
Zo hebben we geprobeerd zoveel mogelijk invloed uit 
te oefenen en de mogelijke  overlast zoveel mogelijk 
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Bijlage 1: Lijst van indieners 
Wij hebben een overzicht van iedereen die een 
zienswijze heeft ingediend toegevoegd als bijlage bij 
de Nota Zienswijzen. Vanwege privacy staat in de lijst 
alleen de naam en woonplaats genoemd en niet het 
adres. 

Bijlage 2 aanpassingen bestemmingsplan en 
vergunning
De zienswijzen hebben geleid tot een aantal aan-
passingen op het bestemmingsplan, het MER en 
één aanpassing op de omgevingsvergunningen. Een 
overzicht van de aanpassingen is te vinden in bijlage 
2 van de Nota Zienswijzen. 

De Nota Zienswijzen is met de bijlagen te vinden 
op www.binnenmaas.nl onder ‘Wonen en Leven / 
Duurzaamheid en milieu / Windmolens’.

Gemeenteraad 
Het college van burgemeester en wethouders heeft op 
29 augustus de Nota van Zienswijzen vastgesteld en 
besloten het bestemmingsplan ter vaststelling voor 
te leggen  aan de gemeenteraad. De stukken voor 
het bestemmingsplan Windpark Oude Maas worden 
tijdens de openbare vergadering van de Commissie 
Ruimtelijke Zaken op 12 september in het gemeentehuis 
in Maasdam behandeld. De raadsvergadering hierover 
vindt plaats op donderdag 28 september. Als de raad 
het bestemmingsplan op 28 september vaststelt, 
zal het college van burgemeester en wethouders de 
omgevingsvergunningen aan Eneco en Renewable 
Factory verlenen. Tegen het besluit tot vaststelling 
van het bestemmingsplan door de gemeenteraad en 
tegen het besluit om de omgevingsvergunningen te 
verlenen kan beroep worden ingesteld bij de Raad van 
State. Wij zullen u via deze nieuwsbrief informeren 
als de gemeenteraad het bestemmingsplan Windpark 
Oude Maas heeft vastgesteld.

www.binnenmaas.nl
Kijk voor meer informatie over de windmolenlocatie Oude Maas en de ter inzage liggende stukken op www.binnenmaas.nl 
onder ‘Wonen en Leven / Duurzaamheid en milieu / Windmolens’. 

Deze nieuwsbrief wordt uitgegeven door gemeente Binnenmaas. 
Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen zonder toestemming van de redactie.Colofon

Nieuwsbrief
Binnenmaas wil belangstellenden via deze (digitale) nieuwsbrief op de hoogte houden van de stand van zaken van 
het hele proces rondom de windmolens. U kunt zich abonneren op de nieuwsbrief door een e-mail te sturen naar 
secretariaat@binnenmaas.nl. Heeft u liever een papieren exemplaar? Laat dit dan weten via tel. 14 078, u krijgt deze 
dan toegezonden. Met vragen kunt u terecht bij projectleider Moniek Stapel, ook via tel. 14 078.

Inspreken tijdens raadscommissie
Belangstellenden zijn van harte welkom bij de 
openbare vergaderingen van commissie en raad. Deze 
vergaderingen zijn overigens ook live online te volgen 
via de website binnenmaas.raadsinformatie.nl of  
achteraf per agendapunt terug te kijken.

Tijdens de commissievergadering op dinsdag 12 
september kunt u gebruik maken van het spreekrecht. 
Als u wilt inspreken vragen wij u dit tijdig voor aanvang 
van de vergadering te melden bij de griffier van de 
commissie, bereikbaar via tel. 088 - 647 14 06 of 088 
- 647 14 07, of via e-mail: griffie@binnenmaas.nl. 
De stukken voor de vergadering zijn te vinden op de 
website binnenmaas.raadsinformatie.nl.

Wat is er tot nu toe gebeurd?
Gemeente Binnenmaas heeft begin januari 2015 de 
Notitie Reikwijdte en Detailniveau ter inzage gelegd 
en samen met de Nota van Beantwoording vastgesteld 
op 19 mei 2015. Na dit besluit is de initiatiefnemer 
(Eneco & Renewable Factory) gestart met het MER. 
Op 20 februari 2017 heeft de gemeenteraad besloten 
om het eerder in april 2016 genomen raadsbesluit 
met de maximale tiphoogte van 160 meter in te 
trekken en het voorontwerpbestemmingsplan uit te 
laten werken met een maximale tiphoogte van 187 
meter. Het voorontwerpbestemmingsplan en het 
milieueffectrapport hebben van 27 maart tot 8 mei 
2017 ter inzage gelegen. Op 20 juni heeft het college 
ingestemd met het ontwerpbestemmingsplan, de Nota 
van Inspraak en de aanvragen omgevingsvergunning. 
Het ontwerpbestemmingsplan (inclusief de bijlagen 
met onder andere het milieueffectrapport en de nota 
inspraak) en de aanvragen omgevingsvergunning 
hebben van 26 juni tot en met 7 augustus ter inzage 
gelegen.


