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Beste nieuwsbrieflezer,  
 
In deze korte nieuwsflits informeren wij u over de start van de heiwerkzaamheden voor de bouw van het Windpark 
Oude Maas. De Raad van State, de hoogste algemene bestuursrechter in Nederland, deed in juni en juli uitspraken 
over windparken in andere gemeenten (Delfzijl, Houten en Oss). Aan deze uitspraken is in de media veel aandacht 
besteed. Hierdoor lijkt bij sommigen de indruk te zijn ontstaan dat Windpark Oude Maas niet gebouwd zou mogen 
worden. Dat is echter een misverstand. We willen u daarom met dit bericht ook informeren over de uitspraken van de 
Raad van State over windparken en wat dit betekent voor Windpark Oude Maas.  
 
Heiwerkzaamheden Windpark Oude Maas gaan van start 

In het voorjaar zijn de eerste werkzaamheden voor de bouw van het Windpark Oude Maas begonnen. Op 24 augustus 
starten de heiwerkzaamheden voor Windpark Oude Maas voor de aanleg van de fundering van de 5 windturbines. 
Rond half oktober is naar verwachting het heien afgerond. Op de website www.windpark-oudemaas.nl vindt u vanaf 
17 augustus alle informatie over deze werkzaamheden en de planning hiervan. Heeft u hierover vragen? Dan kunt u 
contact opnemen met de ontwikkelaars via onderstaande contactgegevens:

Ronald Kloet
Renewable Factory
06 453 623 79
info@renewablefactory.com

Kevin van Sante
Eneco
06 469 457 81
kevin.vansante@eneco.com

Heeft u een vraag voor de gemeente? 

Dan kunt u contact opnemen met de gemeente via telefoonnummer 088 647 14 21 of via e-mailadres 
ondersteuningpro@gemeentehw.nl.
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Het Windpark Oude Maas valt buiten de recente uitspraak van de Raad van State

De gemeente krijgt veel vragen over wat de recente uitspraak van de Raad van State over Windpark Delfzijl betekent 
voor Windpark Oude Maas. En inmiddels heeft de Raad van State uitspraak gedaan over nog 2 windparken in 
ontwikkeling. Wij begrijpen dat deze uitspraken leiden tot vragen, ook vanwege de vele publiciteit die er over is. We 
vinden het daarom belangrijk u te informeren over wat deze uitspraken betekenen voor het Windpark Oude Maas. En 
helderheid te geven over waarom de uitspraak niet leidt tot een stop van de bouw van het Windpark Oude Maas.

Als eerste is het goed om te weten dat de Raad van State in de uitspraak over de gehanteerde norm bij het windpark 
in Delfzijl niet de tot voor kort geldende (geluids)norm voor windparken ter discussie stelt. De Raad van State 
oordeelt wel dat de manier waarop die norm is vastgelegd niet voldoet. Daarnaast zegt de woordvoerder van de Raad 
van State duidelijk dat de uitspraak geen gevolg heeft voor windparken waarvan de ruimtelijke procedures (vooral: 
vergunningen of bestemmingsplannen) onherroepelijk zijn: “Deze uitspraak verandert in beginsel niets voor bestaande 
en vergunde windparken. Het is dus niet zo dat bestaande toestemmingen vervallen.”

Voor Windpark Oude Maas zijn het bestemmingsplan en de vergunningen onherroepelijk. Voorafgaand aan de 
vaststelling van het bestemmingsplan en het verlenen van de vergunningen hebben belanghebbenden tussen 
2013 en 2017 de mogelijkheid gehad mee te denken. Maar ook om een bezwaar in te dienen. Zowel de procedure 
voor het bestemmingsplan als voor de vergunningen voor Windpark Oude Maas zijn doorlopen. De gemeenteraad 
van Binnenmaas heeft het bestemmingsplan in september 2017 vastgesteld en de vergunningen verleend. Enkele 
belanghebbenden hebben vervolgens beroep ingesteld bij de Raad van State. De Raad van State deed in juni 2019 
uitspraak over het Windpark Oude Maas en oordeelde dat de procedure goed is verlopen. Het bestemmingsplan en 
de vergunning werden in deze uitspraak bekrachtigd. Daarom is er dus juridisch geen grond om het bouwen van het 
windpark uit te stellen.

Geen grond voor uitstel

Wij lezen in de media dat bestaande windparken stilgezet zouden moeten worden. En dat windparken met 
onherroepelijke vergunningen (zoals Windpark Oude Maas) niet gebouwd mogen worden. Dit klopt niet. Het gaat 
hier om ingewikkelde juridische materie die soms lastig te doorgronden is. We vinden het echter belangrijk om 
de betekenis voor het Windpark Oude Maas toe te lichten om u duidelijkheid te geven. De uitspraak van de Raad 
van State biedt geen juridische gronden om vergunningen verleend door het bevoegd gezag in te trekken of (de 
bouw van) windparken stil te zetten. De laatste weken zijn nieuwe uitspraken door de Raad van State gedaan voor 
windparken elders in Nederland. Die uitspraken leiden niet tot een ander inzicht en ook voor het Windpark Oude Maas 
verandert hiermee niets.

Volgende nieuwsbrief

Eind augustus verschijnt de volgende nieuwsbrief ‘De Buitenzomerlanden Heinenoord’. In die nieuwsbrief gaan wij in 
op de laatste stand van zaken over andere ontwikkelingen in het gebied. Maar vanwege de vele publiciteit rondom 
windparken in Nederland en omdat op 24 augustus de heiwerkzaamheden voor de aanleg van de windturbines 
beginnen, hebben we ervoor gekozen u daarover vooruitlopend op de nieuwsbrief via deze aparte nieuwsflits te 
informeren.
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