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hinder kan ontstaan door het uitdraaien van de 
rotor. 

• Het onderwerp verlichting is toegevoegd in het 
MER. 

• De stilstandvoorziening ter voorkoming van 
onnodige vleermuisslachtoffers is in het MER en 
in de toelichting van het bestemmingsplan verder 
onderbouwd, en in de planregels vertaald.

Op 14 april heeft de gemeenteraad besloten om de 
gemeentelijke coördinatieregeling toe te passen 
op de windenergielocatie Oude Maas. Hierdoor kan 
de besluitvorming over het bestemmingsplan en de 
omgevingsvergunning tegelijkertijd plaatsvinden. Als 
onderdeel van deze gecoördineerde procedure moeten 
het ontwerpbestemmingsplan en het ontwerpbesluit 
van de omgevingsvergunning tegelijk ter inzage. 

Aanvragen voor een 
omgevingsvergunning
Voor twee van de windmolens heeft Eneco Wind 
B.V. een aanvraag omgevingsvergunning ingediend. 
Voor de drie andere molens heeft Renewable Energy 
Factory B.V. dit gedaan. Deze aanvragen gaan over de 
activiteiten ‘bouwen’ en ‘milieu’.
De ontwerpbesluiten op deze aanvragen liggen 
– met bijbehorende stukken – tegelijk met het 
ontwerpbestemmingsplan ter inzage. 

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. 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 ontwerpbesluiten op de aanvragen 
voor een omgevingsvergunning. 

Procedure bestemmingsplan
Op 20 juni heeft het college van burgemeester 
en wethouders ingestemd met het 
ontwerpbestemmingsplan met de daarbij horende   
Nota van Inspraak. Het milieueffectrapport (MER) is 
als bijlage bij het ontwerpbestemmingsplan gevoegd. 
In de Nota van Inspraak zijn de inspraakreacties 
die wij hebben ontvangen op het voorontwerp-
bestemmingsplan en het MER beantwoord. Ook is 
aangegeven welke inspraakreacties hebben geleid tot 
een aanpassing van het ontwerpbestemmingsplan. De 
belangrijkste wijzigingen zijn:

• De opstelling van de windmolens is iets verschoven. 
Dit is vooral zo bij windmolen 4 die naar het westen 
is verschoven. 

• De toelichting op het bestemmingsplan is uitgebreid 
met de door Gedeputeerde Staten verleende 
ontheffing met bijbehorend compensatieplan voor 
het Natuur Netwerk Nederland.

• Naar aanleiding van de inspraakreacties zijn de 
afspraken omtrent slagschaduw 0 bij Heinenoord 
uitgebreid. Alle woningen binnen een straal van 
1,5 kilometer zullen worden terug geregeld naar 
0:00. In het ontwerpbestemmingsplan is daarbij 
als toelichting toegevoegd dat enige slagschaduw 
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Anterieure overeenkomst
Op 6 juni heeft het college de anterieure overeenkomst 
voor het windpark Oude Maas vastgesteld. De 
overeenkomst heeft daarna twee weken lang voor 
wensen en bedenkingen bij de gemeenteraad ter inzage 
gelegen. De overeenkomst is op 22 juni door beide 
partijen, initiatiefnemer en gemeente, ondertekend. In 
de overeenkomst zijn afspraken gemaakt over onder 

andere planschade, kosten, participatie, bouwrijp 
maken, planning en beperking van de overlast. Een 
zakelijke beschrijving van de overeenkomst ligt tegelijk 
met de stukken voor het ontwerpbestemmingsplan 
en de aanvraag omgevingsvergunning zes weken ter 
inzage. Het indienen van zienswijzen of bezwaar tegen 
de anterieure overeenkomst is niet mogelijk.
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www.binnenmaas.nl
Kijk voor meer informatie over de windmolenlocatie Oude Maas en de ter inzage liggende stukken ook op 
www.binnenmaas.nl onder het kopje 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 tel. 14 078.

Inloopavond op 3 juli

Op maandagavond 3 juli  is er een inloopavond 
in het gemeentehuis van Binnenmaas. Tussen 
19.30 uur en 21.30 uur kunt u binnenlopen 
in het gemeentehuis aan de Sportlaan 22 in 
Maasdam. Tijdens deze inloopavond kunt u 
het ontwerpbestemmingsplan, de Nota van 
Inspraak, de aanvraag omgevingsvergunning 
en een zakelijke beschrijving van de anterieure 
overeenkomst inzien. 

De initiatiefnemer, het bureau Bosch & Van 
Rijn en medewerkers van de gemeente en 
de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid zijn 
bij deze bijeenkomst aanwezig. Zij kunnen 
uw vragen beantwoorden of een nadere 
toelichting geven.

Ter inzage liggende stukken 
De gemeente vindt directe betrokkenheid en 
inbreng van omwonenden, andere bestuursorganen, 
bedrijven en maatschappelijke organisaties bij 
de totstandkoming van plannen belangrijk. Het 
ontwerpbestemmingsplan, de Nota van Inspraak, 
de aanvraag omgevingsvergunning en de zakelijke 
beschrijving van de anterieure overeenkomst liggen 
van maandag 26 juni tot en met maandag 7 augustus 
2017 voor een ieder ter inzage. 

Tijdens deze periode kunt u schriftelijk of mondeling 
uw reactie op de stukken bij ons indienen. Een 
schriftelijke zienswijze kan worden gericht aan 
het college van burgemeester en wethouders van 
gemeente Binnenmaas via Postbus 5455, 3299 ZH 
Maasdam. 

Het indienen van zienswijzen of bezwaar tegen de 
anterieure overeenkomst is niet mogelijk. 
De genoemde stukken kunt u op afspraak                       
(via telefoonnummer 14 078) inzien bij de balie 
Omgevingszaken in het gemeentehuis. De ter 
inzage liggende stukken zijn ook te lezen via                                   
www.binnenmaas.nl.


