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vanuit andere posities visualisaties te maken waarbij 
ook het (toekomstige) uitzicht vanaf de zijde van 
Barendrecht op de tekeningen wordt weergegeven. Als 
deze gereed zijn, plaatsen we ook deze visualisaties 
op onze website.

Ter inzage liggende stukken 
In deze nieuwsbrief willen wij er u nogmaals op wijzen 
dat de volgende stukken voor het Windpark Oude 
Maas op dit moment ter inzage liggen:
• Ontwerpbestemmingsplan 
• Milieueffectrapport
• Nota van Inspraak
• Natuurcompensatieplan 
• Aanvraag omgevingsvergunning
• Zakelijke beschrijving anterieure overeenkomst

De hierboven genoemde stukken liggen nog tot en 
met maandag 7 augustus 2017 ter inzage in het 
gemeentehuis. Belangstellenden kunnen de stukken 
ook digitaal nalezen op www.binnenmaas.nl (onder 
‘Snel naar / Windpark Oude Maas’). 

Indienen zienswijzen 
Een zienswijze is een mening over bijvoorbeeld een 
ontwerp besluit. In een zienswijze beschrijft u met 
welke punten hiervan u het wel of niet eens bent 
en waarom. Deze punten kan de gemeente dan 
nog afwegen voor er een definitief besluit over het 
Windpark Oude Maas wordt genomen.
Tot en met maandag 7 augustus kunt u uw zienswijze 
op de ter inzage liggende stukken bij ons indienen. 
Uitzondering is de anterieure overeenkomst. Het 
is niet mogelijk een zienswijze tegen de anterieure 
overeenkomst in te dienen. 

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. 

Terugblik inloopavond
Op maandagavond 3 juli was er een inloopavond over 
de windmolenlocatie Oude Maas in het gemeentehuis. 
Ongeveer 70 personen bezochten de bijeenkomst. De 
initiatiefnemer, het bureau Bosch & Van Rijn (zij hebben 
het ontwerpbestemmingsplan opgesteld), wethouder 
Van Noort en medewerkers van de gemeente en de 
Omgevingsdienst waren aanwezig om vragen te 
beantwoorden. 

Visualisaties
Tijdens de inloopavond is er door diverse mensen 
om nieuwe visualisaties (afbeeldingen waarin de 
windmolens zijn ingetekend in de omgeving waar 
ze komen te staan) gevraagd. De aanwezigen bij de 
inloopavond gaven aan de huidige visualisaties niet 
duidelijk te vinden. Wij hebben nieuwe visualisaties 
gemaakt. Deze vindt u op www.binnenmaas.nl 
onder ‘Wonen en Leven / Duurzaamheid en milieu / 
Windmolens’. We proberen op korte termijn ook nog 
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Een schriftelijke zienswijze kan worden gericht aan 
de gemeenteraad van Binnenmaas, Postbus 5455, 
3299 ZH Maasdam. De genoemde stukken kunt u 
behalve digitaal ook op afspraak (via telefoonnummer 
14 078) inzien bij de balie Omgevingszaken in het 
gemeentehuis.

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

www.binnenmaas.nl
Kijk voor meer informatie over de windmolenlocatie Oude Maas en de ter inzage liggende stukken op www.binnenmaas.nl 
onder ‘Snel naar / Windpark Oude Maas’ of ‘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.

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 milieu-
effectrapport 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. 
Op dit moment liggen het ontwerpbestemmingsplan 
(inclusief het milieueffectrapport en de Nota van 
Inspraak) en de aanvragen omgevingsvergunning tot 
en met 7 augustus ter inzage.


