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een verweerschrift, op te geven. In dit verweerschrift 
geeft de gemeente haar reactie op de inhoud van de 
10 beroepsschriften die door belanghebbenden zijn 
ingediend. 

Proces Raad van State
Nu de Raad van State het verweerschrift van de 
gemeente heeft ontvangen, wordt  een hoorzitting 
ingepland. Pas na de hoorzitting zal de Raad van State 
uitspraak doen. Tot op heden heeft de Raad van State 
nog geen datum bekend gemaakt. Zodra de datum 
van de hoorzitting bekend is, zullen wij u via deze 
nieuwsbrief daarover informeren. De ontwikkelaar 
begint niet met werkzaamheden voor en rondom de 
windmolens voordat de uitspraak van de Raad van 
State bekend is. 

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 en de 
bestemmingsplanprocedure afgerond. 

Beroepsprocedure bij de Raad van 
State
Op donderdag 28 september 2017 heeft de 
gemeenteraad het bestemmingsplan ‘Windpark 
Oude Maas’ voor de plaatsing van vijf windmolens 
vastgesteld. Het vastgestelde bestemmingsplan, de 
omgevingsvergunningen en de bijbehorende stukken 
hebben zes weken, van 9 oktober tot 20 november 
2017, ter inzage gelegen. In deze periode was het 
mogelijk om een beroepsschrift in te dienen bij 
de Raad van State. De Raad van State heeft tien 
beroepsschriften voor het Windpark Oude Maas 
ontvangen. De gemeente Binnenmaas is door de Raad 
van State in de gelegenheid gesteld om hier een reactie, 
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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 

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 Wie niet over internet beschikt, kan zich telefonisch 
aanmelden via tel. 14 078 en krijgt dan een papieren exemplaar toegezonden. Met vragen kunt u terecht 
bij projectleider Moniek Stapel via telefoon 14 078.

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. 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 2017 is het 
bestemmingsplan door de raad vastgesteld. 
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