
 

 

 

 
 

Chatvragen bijeenkomst over zonnepark Heinenoord 

 
Op 7 juli 2021 vond een digitale informatiebijeenkomst plaats over zonnepark Heinenoord. Tijdens deze 
bijeenkomst informeerden wij de aanwezigen over de stand van zaken, maar ontvingen wij ook hun mening 
over een zonnepark op deze plek. Natuurlijk werden er ook vragen gesteld. Deze hebben we zoveel 
mogelijk tijdens de bijeenkomst beantwoord. De nog niet beantwoorde vragen hebben we opgenomen in 
onderstaand overzicht.  
 
Mist u nog iets? Of heeft u een andere vraag? Neem gerust contact op met de projectleider van het 
zonnepark. De contactgegevens vindt u op de webpagina van het zonnepark. Op deze pagina vindt u ook 
een link waarmee u de volledige bijeenkomst kunt terugkijken.  
 
In september en oktober verwachten we meer bijeenkomsten te organiseren om met inwoners van 
Heinenoord in gesprek te gaan. Het doel is om te kijken of we samen een aantal voorwaarden en 
uitgangspunten kunnen opstellen die ervoor zorgen dat het zonnepark gerealiseerd kan worden op een 
manier, die aansluit bij de wensen en verwachtingen van inwoners. De uitkomsten van de bijeenkomsten 
betrekt de gemeente bij het nemen van een besluit over het vervolgproces. 

 
Vraag Antwoord 

1. Welke definitie houden jullie 
aan van participatie? 

Door het organiseren van procesparticipatie kunnen 
stakeholders inclusief omwonenden bijdragen aan het 
ontwerp door specifieke (gebieds-) kennis in te brengen. 
 
De exacte vorm van de financiële participatie en de 
definiëring van ‘de lokale omgeving’ is met het 
Klimaatakkoord niet scherp vastgelegd. Dit is ook geen zaak 
voor uniforme regels maar iets dat per project vorm kan 
krijgen. De gedachte dat omwonenden de mogelijkheid 
krijgen om financieel te investeren en daarmee mee te 
profiteren en mee te doen aan de energietransitie staat 
centraal. 

2. Zijn alle formele wegen wel 
juist bewandeld door de 
gemeente Binnenmaas? Hoe 
weet u dat?  Zijn er bv 
documenten die bevestigen 
dat bewoners hebben kunnen 
reageren en dat er wat met 
hun inbreng is gedaan? 

 

Gemeente Binnenmaas heeft de visie ‘De 
Buitenzomerlanden’ vastgesteld. De raad heeft deze 

bevoegdheid om visies vast te stellen. Wat nu volgt is een 
wat technisch antwoord, maar dat geeft nu eenmaal het 

beste weer hoe het precies zit. 
 

Bepaalde soorten visies moeten volgens de wet ter inzage 
worden gelegd. Dat betekent dat ze open staan voor 

inspraak. Een voorbeeld is een structuurvisie. Deze wordt 
door de raad vastgesteld en daarna gepubliceerd. Op een 

structuurvisie kunnen inwoners dus reageren. 

Niet voor elk type visie is dit wettelijk vastgelegd. Visie ‘De 
Buitenzomerlanden’ is vooral bedoeld om een 

samenhangend beeld bij het gebied te schetsen. De raad 
stelde dit als richting vast en heeft daarbij gekozen om geen 

inspraak te laten plaatsvinden met een reden: veel projecten 
uit de visie worden pas uitgevoerd op (zeer) lange termijn. 

De gemeenteraad heeft daarom gekozen dat per project 
communicatie / participatie plaatsvindt. Dit is toegestaan. En 

dat betekent dus ook dat inwoners niet op deze visie 
konden reageren. 

https://www.gemeentehw.nl/direct-regelen/wonen-en-verkeer/verbouwen/woningbouwprojecten/zonnepark-heinenoord/


 

 

Formeel zijn de juiste wegen bewandeld. De gemeente 
heeft ook niet willen doen alsof participatie wel plaatsvond. 

Tegelijk geeft een visie wel een bepaalde richting weer en 
dat maakt dat een gemeente niet zomaar nee kan zeggen 

tegen projecten die in de visie staan opgenomen. Als de 
gemeenteraad alsnog wil afwijken van de richting dan is dat 

mogelijk. Maar alleen wanneer er inhoudelijke argumenten 
zijn waardoor de situatie van nu is gewijzigd ten opzichte 

van het moment van vaststellen. Is dit niet het geval dan 
volgt de gemeente dat wat in de visie staat. Daar staat de 

gemeente ook nog steeds achter. 

Wat ook duidelijk werd, is dat het gesprek met inwoners 
onvoldoende is gevoerd. Dat erkennen we en daarin 
brengen we verandering door nu alsnog in gesprek te gaan. 

3. Klopt het dat de eigenaar van 
toekomstige Zonnepark 
Heinenoord het winstmodel 
zal creëren niet elektriciteit 
verkopen maar vooral het 
winstmodel zal creëren met 
het opstrijken van SDE+ 
subsidie? Op kosten van de 
belastingbetaler? Dit terwijl 
15% van de burgers nu al niet 
of nauwelijks haar 
energierekening kan betalen, 
en dit mede dankzij de SDE+ 
klimaatsubsidie, waardoor 
elektriciteit ieder jaar nu al 
30% duurder is geworden?  

Duurzame energie opwekken is vaak duurder dan energie 
opwekken uit fossiele brandstoffen. Daarom vergoed SDE+ 
tot een bepaalde hoogte het verschil tussen de kostprijs van 
duurzame energie en de marktwaarde van de geleverde 
energie. Dit heet de onrendabele top. 
 
De subsidie is nodig om zonneprojecten rendabel te maken. 
Op dit moment zijn de kosten om zonne-energie te 
produceren hoger dan de opbrengsten ervan. Zonder 
subsidie vanuit de overheid is het op dit moment financieel 
nog niet interessant om zonneparken te realiseren. 
 
U stelt dat elektriciteit jaarlijks 30% duurder werd. Het is 
voor ons niet goed duidelijk waarop die informatie is 
gebaseerd. Wij hebben het CBS geraadpleegd en zien daarin 
de informatie zoals beschreven in onderstaande tabel (dit is 
een afbeelding, wij raden u aan om even in te zoomen zodat u 
de cijfers makkelijk kunt lezen). Mogelijk wordt de zogeheten 
‘opslag duurzame energie’ bedoeld. Deze stijgt inderdaad. 
Deze stijging wordt grotendeels teniet gedaan door de 
zogeheten ‘vermindering energiebelasting’. 

 
4. Klopt het dat er op dit moment 

gewassen worden verbouwd 
op vervuild havenslib en wat 
betekent dat voor onze 
gezondheid? 

Op het voedsel dat verbouwd wordt op die locatie vinden 
voor zover de gemeente bekend controles plaats. In het 
algemeen controleert de NVWA (Nederlandse Voedsel en 
Waren Autoriteit) steekproefsgewijs naar humane risico’s  
van groenten die voor de markt worden geteeld. 

5. Gaat het op dezelfde manier 
met het beloofde fietspad als 
ruilmiddel voor die 
windmolens bij Nieuw-
Beijerland. Dat zou van Voorne 
Putten naar Tiengemeten 
worden aangelegd. Het is maar 
een paar 100 meter geworden 
bij Piershil. 

 

Het is de bedoeling dat de rood gestippelde lijn in 
onderstaande tekening als recreatief fietspad wordt 
toegevoegd aan het gebied.  



 

 

 
 
 

6. Hoe kan het toch dat er zo 
dicht bij het dorp wordt 
gebouwd? Dat in combinatie 
met windturbines, de A29 en 
straks ook nog 
verwarmingsindustrie. Dat 
terwijl er zoveel andere ruimte 
is waar mensen verder weg 
wonen. 

De plek voor ontwikkelingen wordt bepaald door meerdere 
factoren. Daarbij speelt ook mee welke invloed er is op de 
woonomgeving. Het is niet altijd mogelijk om alle 
ontwikkelingen te plannen op een plaats waar mensen 
verder weg wonen. De opdracht vanuit het Rijk om 
duurzame energie op te wekken is erg groot. Er moeten 
zoveel zonnepanelen en windmolens komen dat het 
onmogelijk is die allemaal te plaatsen op plekken waar 
mensen verder weg wonen. Om die reden bekijken we de 
komende maanden graag samen met inwoners hoe we én 
een zonnepark kunnen maken én hoe het prettig wonen 
blijft. Bijvoorbeeld door het zonnepark zo te plaatsen dat er 
weinig zicht op is. We hopen dat inwoners met ons mee 
willen denken om tot een zo goed mogelijke invulling en 
oplossing te komen. 

7. Puur juridisch gezien klopt het 
buitenzomerlanden plan niet - 
gegeven grondwet artikel 17 
en 18 en moet er een geheel 
nieuw plan worden gemaakt, 
dit omdat er volgens de wet 
participatie toegepast diende 
te worden bij het tekenen van 
het Buitenzomerlanden plan, 
maar dit is - in strijd met onze 
wet - niet gebeurd. Ik heb dit 
uitgezocht. 

 

In de artikel 17 en 18 van de Grondwet is niet de plicht tot 
participatie geregeld. Dat is ook niet in een andere wet 
geregeld. Feitelijk regelt het rechtssysteem niet participatie, 
maar inspraak. Dit is heel formeel geregeld, bijvoorbeeld 
door de procedure om een vergunning te verlenen. Of een 
bestemmingsplan vast te stellen. Tegen dergelijke besluiten 
kan bezwaar worden gemaakt of beroep ingediend. 
 
Zoals we in het antwoord op vraag 2 schrijven, valt deze visie 
daar niet onder. 
 
De gemeente erkent dat voor de visie geen inspraak is 
geweest, maar dat voor het project ‘zonnepark’ wel 
participatie moet plaatsvinden. Tot nu toe is dat 
onvoldoende gedaan en dat gaan we nu alsnog doen.  

8. Wat gebeurt er met het 
bestaande fietspad vanaf 
Zalmpad tot rijksweg? 

Dit fietspad blijft. Het nieuwe fietspad is extra en bedoeld 
als recreatief fietspad.  

9. Als het bestaande fietspad 
blijft komt daar eventueel 
compensatiebos langs? 

Dat is een mogelijkheid. A.s.r. wil graag samen met de 
inwoners van Heinenoord kijken naar de plaats en inrichting 
voor het bos. Daarbij is ook overleg met waterschap 
Hollandse Delta, de andere grondeigenaar, nodig. De 
precieze inrichting van het gebied ten noorden en 
noordoosten van Heinenoord willen we samen met 



 

 

inwoners bedenken. Daarom starten we in september door 
veel gesprekken te hebben met elkaar. 

10. Hoe groot is de verwachte 
investering in dit 20 hectare 
zonnepark? 

De investering bedraagt grofweg 12 – 15 miljoen euro. 

11. Is de visie Buitenzomerlanden 
een besluit of niet? 

De gemeenteraad van Binnenmaas heeft de visie 
vastgesteld. Deze vaststelling is een besluit. Het gevolg van 
dit besluit is in juridische zin dat er een zogeheten ruimtelijk 
kader is ontstaan. Dit betekent dat de gemeente in principe 
meewerkt aan de uitwerking van de visie. Alleen wanneer er 
nieuwe inzichten zijn waardoor medewerking onmogelijk is, 
kan worden afgeweken. Zie verder ook het antwoord op 
vraag 2. 

12. Waarom krijgen bewoners niet 
direct energie van de 
zonnepanelen? 

Er is maar 1 stroomnet en hier gaat alle stroom doorheen. 
Elektriciteit die van bijvoorbeeld het zonnepark komt, gaat 
niet via aparte kabels naar degenen die zonnestroom 
afnemen uit het park. Maar de kans is feitelijk groot dat uw 
stroom via het stroomnet juist uit het zonnepark afkomstig 
is, omdat u dichtbij woont. 
 
Eneco & a.s.r. streven ernaar minimaal 50% van de 
opgewekte energie lokaal te verkopen aan burgers en 
bedrijven in de Hoeksche Waard. Inwoners die graag stroom 
willen afnemen uit het zonnepark kunnen dit doen door 
bijvoorbeeld via Eneco een stroomcontract af te sluiten voor 
zonnestroom uit het park. Indien een energiecoöperatie 
mede-eigenaar van het zonnepark wordt is het ook een 
optie om de stroom via deze energiecoöperatie in te kopen.  

 
 
 


