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Bewonersbijeenkomst in Museum Heinenoord over Zonnepark Heinenoord
                      
Datum   11 oktober 2021
Tijd   19.45 tot 23.00 uur
Aanwezig  Circa 50 inwoners uit Heinenoord, vertegenwoordigers van Hoekschewaards
   Landschap, HoekscheWaardDuurzaam , Vrienden van Heinenoord, Buurt Bestuurt, 
   Stichting Noordrand Open en geïnteresseerden, Piet van Leenen (wethouder gemeente
   Hoeksche Waard), Perry van der Elst (gemeente Hoeksche Waard), Moniek Stapel
   (projectleider gemeente Hoeksche Waard), Esther van Munster (projectleider gemeente
   Hoeksche Waard), Annette Ossewaarde (projectondersteuner gemeente Hoeksche Waard),
   Annerie Evers (projectondersteuner gemeente Hoeksche Waard) Marleen van den Berg
   (coach dorpsgericht werken gemeente Hoeksche Waard), Marieke de Ruijter
   (communicatieadviseur Opgave Wonen, gemeente Hoeksche Waard), Kevin van Sante
   (Eneco), Ronald Kloet, (REF) Raymond Gennissen (grondeigenaar a.s.r.).

Dit is een weergave van het gesprek, onbeantwoorde vragen zijn apart op een lijst genoteerd.



Opening

Perry verwijst kort naar de vorige bijeenkomst en schetst wie er vanavond aanwezig zijn.

Hij stelt voor om het eerste gedeelte van de avond mogelijke vragen, zorgen of ideeën te verzamelen, deze worden 
meteen opgeschreven. Het tweede gedeelte kunnen we gebruiken om te praten over hoe we samen een vervolg 
kunnen aanpakken. Perry geeft de wethouder kort het woord.

Piet van Leenen heet iedereen hartelijk welkom. Hij blikt terug op een artikel in het AD waarin stond: “Piet geeft tekst 
en uitleg”. Dat is misschien wel het tegenovergestelde van wat zijn bedoeling is op deze avond. Het gaat er juist om 
dat gemeente wil luisteren, in plaats van alleen maar zenden.

Tijdens de bijeenkomst op 27 september inSporthal de Tienvoet zijn goede dingen naar voren gekomen maar er is 
ook veel kritiek geuit. Wat Piet opviel, is dat meningen en standpunten altijd met respect naar voren zijn gebracht, dat 
heeft hij gewaardeerd.

De gemeente werkt aan het opbouwen van vertrouwen bij inwoners van Heinenoord. Dat heeft een deuk opgelopen 
en dat is niet de bedoeling geweest. Piet geeft aan dat hij hier lessen uit heeft getrokken en dat de start is om echt 
naar elkaar te luisteren. Het gesprek moet niet langer gedomineerd worden door Zonnepark, fietspad en bos om tot 
een definitieve oplossing te komen. Dan is het moeilijk om echt open te staan voor elkaar. Daarom laten we dit voor 
nu los.

We hebben te maken met een aantal besluiten die hebben geleid tot een ruimtelijk kader. Dit zijn de visie 
De Buitenzomerlanden en een collegebesluit om in principe mee te werken aan een zonnepark. Daarnaast 
Is de gemeente Hoeksche Waard  geen eigenaar van deze grond. Voor het oppakken van initiatieven zijn de 
grondeigenaren dus nodig.

Uitgangspunt is: het belang van de inwoners is niet ondergeschikt aan juridische belangen.

De gemeente wil vanavond dus naar u luisteren. We hopen een eerste stap te zetten om richting een nieuwe 
startpunt/vetrekpunt te komen. Laten we een poging doen te bouwen aan vertrouwen!

Uit de zaal wordt een kanttekening geplaatst: Op de bijeenkomst van 27 september was duidelijk dat er ongenoegen 
was maar dat is al vanaf januari zo. Om er nu een streep onder te zetten is lastig. Degene die dit aangaf geeft een  
tip mee: “laat de uitgangspunten los (dat is gebeurd). Betrek iedereen bij het proces, dat gebeurt nog niet, laat 
de burgers spreken.” Ook wordt gevraagd welke afspraken en toezeggingen er zijn gemaakt. De signalen van de 
gemeente zijn tweeledig omdat we ‘het loslaten’, maar ook praten over een ‘juridisch kader’. Dit geeft ergernis. 
Noot: in de Q&A staat dit beschreven.

Er wordt gevraagd of de visie kan komen te vervallen. Of dat we eerst over de recreatieve invulling praten. Dat laatste 
zou een vertrekpunt kunnen zijn. Een vraag die gesteld wordt, is of het mogelijk is dat er wel windmolens komen maar 
geen zonnepark? Zijn er bijvoorbeeld contracten voor het zonnepark met grondeigenaren? Dit is niet het geval. Er 
zijn al werkzaamheden gaande, dit zijn voorbereidingen voor het windpark. Voor het Windpark wordt een kabel van 
Heinenoord naar Oud-Beijerland aangelegd. Deze kabel wordt wel beschikbaar gemaakt voor een zonnepark zodat je 
niet in de toekomst nog een keer een nieuwe kabel moet aanleggen. 

Eén van de vragen in de zaal gaat over de grond die vervuild is. Dit wordt in de Q&A beantwoord. Een stelling uit de 
zaal: de buitenrand is geschikt voor exclusieve recreatie werd er eerder gezegd. Aan de oostkant van het plangebied 
zijn al windmolens en komen er misschien ook wel zonnepanelen. Huizen worden minder waard, dit kost de burger 
geld. Laten we kiezen voor het eerste plan: exclusieve recreatie.

Vraag uit de zaal: er is geen politiek draagvlak voor het zonnepark, hoe krijgt de gemeente dat voor elkaar?
Perry van der Elst: Hoeksche Waard energie neutraal in 2040 is onze ambitie.De gemeenteraad heeft hier over 
besloten, hier is draagvlak voor. Er is ook zeker draagvlak voor zonne-energie. En tegelijk ziet de raad dat inwoners 
daarover goed moeten kunnen meedenken en praten als dit nabij hun woonomgeving gebeurt. Reactie uit de zaal: 
meer onderzoek is nodig, misschien landelijk ook eens naar kernenergie kijken. Dit zonnepark én een windpark is een 
onevenredige belasting voor Heinenoord. 

Reactie uit de zaal: ik ben juist voor het zonnepark. Energietransitie is noodzakelijk, de tijd gaat dringen we moeten in 
actie komen. Als iedereen het niet nabij zijn dorp wil, dan komt het er nooit. 

Reactie uit de zaal: we zijn niet tegen groene energie, maar we maken ons zorgen over de grote gevolgen in dit 
gebied. Onze oproep is: verdeel de lasten over een groter gebied in de Hoeksche Waard.



Hoekschewaards Landschap (HWL) zou al een advies gegeven hebben over de plek. HWL reageert: er is nooit gezegd 
waar de windmolens te plaatsen. Vanuit de provincie kwam het besluit de windmolens zo veel mogelijk aan de rand 
te plaatsen. HWL was geen voorstander hiervan maar als ze er dan toch moeten komen dan willen wij zorgen dat 
de natuur zo goed mogelijk gespaard blijft en we willen daarom meepraten. HWL komt op voor de belangen van de 
burgers en voor de natuur in de Hoeksche Waard. Verder vraagt HWL zich af wat er nog van het landschap te zien is als 
de A29 gebruikt wordt voor zonnepanelen.
 
Vraag uit de zaal: zonnepark is een pilot-project, wat als de pilot mislukt? Halen we de panelen dan weg?

Uitleg pilot door Ronald Kloet (REF): ruimte is schaars, de kabel voor Windpark Oude Maas kan 2 kanten op gebruikt 
worden. Namelijk voor wind en zon. Deze kans en de ligging maakt dat de provincie heeft gevraagd deze locatie 
als pilot in kaart te brengen. Waarom leggen we niet alle daken vol zonnepanelen? Dit is een probleem voor het 
energienet, dat kan de hoeveelheid opgewekte energie niet aan. Maar om onze energieambitie te halen redden wij 
het ook niet alleen met het volleggen van de daken.

Pauze

Vraag uit de zaal: hoe dwingend is de provincie naar de gemeente? Reactie gemeente: Momenteel is er geen 
dwang. De provincie ziet het als een kans maar legt niets op. Vraag uit zaal: Hoe zit het met de technische infra? De 
netbeheerder (Stedin) legt de aansluiting voor Windpark Oude Maas aan en verkoopt deze vervolgens aan REF en 
Eneco (Ontwikkelaars Windpark). De aansluiting kan ook gebruikt worden voor een toekomstig zonnepark. Wanneer 
er geen zonnepark komt, kost de aanleg van de aansluiting de gemeenschap niets.

Vraag uit zaal: welke afspraken zijn er reeds over het zonnepark gemaakt? Moniek Stapel: Voor het zonnepark is een 
vergunningsprocedure nodig. De vergunning voor het zonnepark is door Eneco en a.s.r. In 2020 aangevraagd maar 
‘on-hold’ gezet dus de procedure is nooit gestart. Er ligt ook geen overeenkomst tussen de gemeente en Eneco. 

Vragen uit de zaal: de toezeggingen die zijn gedaan, wat doen we daarmee? Welke claim staat de gemeente te 
wachten? Wat is er achter de schermen beloofd aan Eneco?

Reactie van Eneco: het is niet de bedoeling een claim neer te leggen. We willen samen met inwoners, grondeigenaar 
en gemeente heel graag duurzame energie opwekken. Het is niet ons doel om claims neer te leggen als dit niet lukt. 

Er is onduidelijkheid over wat het juridisch kader inhoudt. In de Q&A staat hier meer over.

Vraag: wie zijn de belanghebbenden in dit project? Eneco, a.s.r. en gemeente Hoeksche Waard. REF heeft geen belang 
in het zonnepark en woont de bijeenkomst bij in verband met de compensatieplicht voor bomen vanuit het Windpark 
in het gebied. Is het mogelijk om 10 hectare van het zonnepark te maken? Eneco geeft aan: we moeten kijken of 
dit interessant is voor ons, hier is overleg met de grondeigenaar voor nodig. Voor a.s.r. is het relevant dat de grond 
rendabel is.  Er moet een opbrengsten model in zitten. De grond is straks mogelijk niet meer geschikt voor voedsel 
verbouwen door steeds strengere eisen aan bodemkwaliteit. Dan moet dus een ander verdienmodel komen voor de 
grond. Een gedachte is om natuur toe te voegen in het gebied. De inkomsten daarvoor komen dan uit een zonnepark. 
A.s.r. staat ook open voor andere ideeën als deze rendabel zijn. 

Een inwoner uit de zaal geeft aan dat n.a.v. de enquête van Vrienden van Heinenoord blijkt dat er geen draagvlak is 
voor de huidige plannen.

Vraag: wat is het geluidseffect van zonnepanelen die geplaatst worden onder windturbines? Hierop is antwoord 
gegeven in het vraag antwoord document van 27 september. Dit is een technisch verhaal. Er wordt door REF 
aangeboden om een geluidspecialist uit te nodigen die hier goed en duidelijk uitleg over kan geven.



Vervolg

Perry vraagt: hoe gaan we verder op 27 oktober? We willen met inwoners aan de slag over hoe we de invulling zien 
van De Buitenzomerlanden.

Reactie Vrienden van Heinenoord: Vrienden van Heinenoord wil draagvlak opnieuw toetsen bij bewoners. We hebben 
de achterban in zicht. Samen met de gemeente willen we informatie verzamelen en delen met de bewoners van 
Goidschalxoord tot Kuipersveer. Perry bedankt voor het aanbod en geeft aan dat dit mogelijk helpt. Hij zegt dat hij het 
heel fijn zou vinden om met een werkgroepje een volgende bijeenkomst voor te bereiden. 

Er zijn verschillende mensen die mee willen denken over een opzet voor een volgende bijeenkomst. Voorwaarde 
hierbij is dat er tijdens zo’n voorbereidende sessie alleen naar de opzet van de avond wordt gekeken. En dat er niet 
verder wordt gepraat over vragen die open staan of inhoudelijke invulling van het gebied. Dit willen de aanwezigen 
opnieuw gezamenlijk doen zodat iedereen goed op de hoogte is. 

Reactie uit de zaal: voor we verder kunnen moeten eerst alle vragen van vanavond beantwoord zijn, dus 27 oktober is 
te snel, deze kan van de agenda. Misschien kan een neutrale partij helpen bij dit proces. 
En laten we kijken naar de hele noordrand wordt er gezegd.

Perry vraagt: gaan we 27 oktober halen? Nee, dat is te snel is de conclusie. Er komt een nieuwe datum en 
geïnteresseerden geven zich op om de voorbereidende sessie bij te wonen.

Vragen en sluiten

Alle vragen zijn genoteerd op de flipover. Hier wordt antwoord op gegeven in één document vóór de volgende 
bijeenkomst. 

Piet van Leenen sluit de avond af, hij heeft het gevoel dat we een kleine stap hebben gezet om tot elkaar te komen.
Hartelijk dank hiervoor allemaal.
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Colofon

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.

Heeft u nog vragen over een van de ontwikkelingen in polder De Buitenzomerlanden? 
Ook dan kunt u contact opnemen met onze projectondersteuners via het e-mailadres 
ondersteuningpro@gemeentehw.nl of via telefoonnummer 088 - 647 36 47.


