
nieuwsbrief windmolenlocatie oude maas

september

2017
-

nummer 21

Na de datum van publicatie in Het Kompas gaat de 
beroepstermijn van zes weken bij de Raad van State 
lopen. 

Belanghebbenden kunnen binnen deze beroepstermijn 
een beroepschrift indienen bij de Afdeling Bestuurs-
rechtspraak van de Raad van State. Een beroepschrift 
kan worden gestuurd naar Postbus 20019, 2500 EA 
Den Haag, of via het digitaal loket van de Raad van 
State, https://digitaalloket.raadvanstate.nl. 

Op de besluitvorming over het Windpark Oude Maas is 
de Crisis- en herstelwet van toepassing. Dit betekent 
dat belanghebbenden die een beroepsschrift willen 
indienen moeten aangeven welke beroepsgronden 
zij aanvoeren tegen het besluit. Na afloop van de 
beroepstermijn van zes weken kunnen geen nieuwe 
beroepsgronden meer worden aangevoerd.

U kunt een beroepschrift indienen als u: 
• belanghebbend bent, en tijdig een zienswijze naar 

voren heeft gebracht bij de  gemeenteraad; 
• belanghebbend bent, en kunt aantonen 

redelijkerwijs niet in staat te zijn geweest om een 
zienswijze in te dienen;

• belanghebbend bent, en beroep instelt tegen de 
wijzigingen die bij de vaststelling zijn aangebracht.

Meer informatie over hoe u een beroepsschrift in kunt 
dienen en wat u daarvoor nodig heeft, vindt u op de 

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. 

Besluit gemeenteraad
Op donderdag 28 september heeft de gemeenteraad 
het bestemmingsplan ‘Windpark Oude Maas’ 
vastgesteld. Hiermee wordt de plaatsing van vijf 
windmolens aan weerszijden van de Heinenoordtunnel 
mogelijk gemaakt. De windmolens mogen maximaal 
187 meter hoog worden. Nu het bestemmingsplan is 
vastgesteld, verleent het college van burgemeester 
en wethouders de omgevingsvergunningen. De 
gemeente Binnenmaas maakt dit besluit bekend door 
een bericht in Het Kompas, De Schakel (Barendrecht) 
en op de gemeentelijke website. Ten opzichte van het 
ontwerpbestemmingsplan zijn er enkele wijzigingen in 
het bestemmingsplan aangebracht. Deze wijzigingen 
zijn vermeld in de Nota Zienswijzen. In onze vorige 
nieuwsbrief is meer geschreven over de Nota 
Zienswijzen. U kunt de Nota Zienswijzen vinden op 
onze website. 

Beroep bij de Raad van State
Het vastgestelde bestemmingsplan, de omgevings-
vergunningen  en de bijbehorende stukken zijn   (van
maandag 9 oktober tot en met 20 november 
2017) te bekijken op www.binnenmaas.nl (onder 
‘Snel naar / Windpark Oude Maas’) en via 
www.ruimtelijkeplannen.nl (onder IMRO-code 
NL.IMRO.0585.BPHNDWINDPARK-VG01). Ook kunt
u de stukken op afspraak inzien bij de balie 
Omgevingszaken tijdens de openingstijden van 
het gemeentehuis. U kunt een afspraak maken via 
telefoonnummer via telefoon 14 078 / 088 – 647 13 00.
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website van de Raad van State, 
www.raadvanstate.nl (onder ‘onze werkwijze /
bestuursrechtspraak / ruimtelijke ordeningskamer’). 

Onherroepelijk bestemmingsplan
Als in de beroepstermijn geen beroep wordt 
ingediend, is het bestemmingsplan vanaf de dag na 
afloop van de beroepstermijn onherroepelijk. Vanaf 
dat moment is het bestemmingsplan in werking als 
toetsingskader. Als er wel beroep is ingediend èn een 
voorlopige voorziening is aangevraagd, treedt het 
bestemmingsplan pas in werking na uitspraak van de 
Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Verdere proces
De ontwikkelaar zal de beroepstermijn voor het 
bestemmingsplan en de omgevingsvergunningen 
afwachten. Voordat de windmolens daadwerkelijk 
gebouwd mogen worden moeten het bestemmingsplan 
en de omgevingsvergunningen onherroepelijk zijn. 
Ook het vergunningentraject voor  het kabeltracé en 
het kappen van de bomen moeten zijn doorlopen. En  
alle constructietekeningen en -berekeningen van het 
gekozen type windturbine moeten door de ontwikkelaar 
zijn ingediend en door de gemeente Binnenmaas zijn 
gecontroleerd en goedgekeurd. Via deze nieuwsbrief 
houden wij u op de hoogte van deze ontwikkelingen. 

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 / 088 – 647 13 00, u krijgt deze dan toegezonden. Met vragen kunt u terecht bij 
projectleider Moniek Stapel, ook via tel. 14 078 / 088 – 647 13 00.

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 2017 ter inzage gelegen. Op 
29 augustus heeft het college van burgemeester 
en wethouders van Binnenmaas besloten om de 
omgevingsvergunning voor het Windpark Oude 
Maas na vaststelling van het bestemmingsplan 
door de gemeenteraad te verlenen. Op 28 
september is het bestemmingsplan door de raad 
vastgesteld. 


