
Nieuwsbrief
Windpark Oude Maas

De provincie Zuid-Holland wees een gebied langs de Oude Maas aan als windmolenlocatie. In dit gebied wil 
de provinicie windmolens realiseren en heeft hier de wettelijke bevoegdheid toe. Omdat de voormalige 
gemeente Binnenmaas zelf hierop wil sturen besloot de gemeenteraad van Binnenmaas op 4 juli 2013 om 
mee te werken aan het verzoek van de provincie. Voor de realisering van 5 windturbines is de 
bestemmingsplanprocedure afgerond.

Positieve uitspraak Raad van State
In september 2017 stelde de raad van de gemeente Binnenmaas het bestemmingsplan vast voor Windpark Oude 
Maas. In december 2018 behandelde de Raad van State 10 beroepsschriften tijdens de zitting in Den Haag. De 
uitspraak werd meerdere keren uitgesteld. Maar op woensdag 19 juni sprak de Raad van State zich positief uit 
over het Windpark Oude Maas. Hiermee is het bestemmingsplan Windpark Oude Maas onherroepelijk. Wij gaan 
op korte termijn met de ontwikkelaar afspraken maken over de vervolgstappen.

Op www.raadvanstate.nl/uitspraken kunt u de uitspraak teruglezen. Via onze nieuwsbrief houden wij u op de hoogte 
over het vervolgproces.

Heeft u naar aanleiding van deze nieuwsbrief nog vragen?
Heeft u nog vragen aan de gemeente over het Windpark Oude Maas? Dan kunt u terecht bij projectleider Moniek 
Stapel-Filak via moniek.stapel@gemeentehw.nl of telefoonnummer 088 - 647 14 21.

Abonneren op de nieuwsbrief?
Wij willen 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 ondersteuningpro@gemeentehw.nl. Wie niet over internet beschikt, kan zich telefonisch aanmelden via 
telefoonnummer 088 - 647 14 09. U krijgt dan een papieren exemplaar toegezonden.
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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.
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