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Vraag 1
Als we spreken over juridische kaders voor het
zonnepark om welke kaders gaat het dan?

De gemeenteraad van de voormalige gemeente
Binnenmaas heeft de visie ‘De Buitenzomerlanden’
in 2018 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.
De gemeenteraad heeft de bevoegdheid om visies vast
te stellen. Wat nu volgt is een wat technisch antwoord,
maar dat geeft 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.
Hierin vertelt de gemeente hoe ze wil omgaan met
bouwen, natuur en waar bijvoorbeeld de economie
versterkt moet worden. Deze visie wordt vervolgens
door de gemeenteraad 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 toekomstbeeld bij het gebied
te schetsen. De gemeenteraad heeft dit als richting
vastgesteld in 2018 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 er daarom
voor gekozen dat er per project nog communicatie
en participatie plaatsvindt. Dit is toegestaan. En dat
betekent dus ook dat inwoners niet op deze visie
konden reageren.
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. Het college van b&w stemde daarom
eerder in met de principe aanvraag voor de vergunning
(welke later in overleg met indiener is teruggetrokken).
Immers het volgt de lijn die de visie voorstelt. Een
voorwaarde was om met inwoners te bespreken hoe zij
aankijken tegen de plannen. Mogelijk dat de uitkomsten
van dit proces zouden leiden tot andere inzichten om af
te wijken van de visie.
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Vraag 1 (vervolg)
Als we spreken over juridische kaders voor het
zonnepark om welke kaders gaat het dan?

Als de gemeenteraad alsnog wil afwijken van de
richting, dan is dat namelijk 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 duidelijk werd, is dat het gesprek met inwoners
onvoldoende is gevoerd. Er was onvoldoende ruimte om
inzichten, zorgen en belangen over de voorgenomen
plannen te delen. Dat erkennen we en daarin brengen
we verandering door opnieuw in gesprek te willen gaan.
De visie die er is, is dus een kader waaraan de
gemeente in beginsel meewerkt. Het collegebesluit
om – in principe- mee te werken volgt de visie. Iedere
initiatiefnemer mag er in beginsel vanuit gaan dat een
plan dat aansluit bij een visie – in beginsel- kansrijk is.
Maar dit is niet geheel zwart – wit.

Vraag 2
Wat is status van visie De Buitenzomerlanden?

Dit antwoord is te lezen op het antwoord op vraag 1.

Vraag 3
Inrichting gebied met inwoners? Suggestie recreatief
wel en zonneweide niet (recreatie heeft in visie De
Buitenzomerlanden een te kleine rol). Is dit mogelijk?

De gemeente heeft aangegeven de kaders van het
gebied in het gesprek met de inwoners van Heinenoord
los te laten. Een verkenning naar de mogelijkheden van
meer recreatieve inrichting van het gebied kan dus.
De gemeente is echter geen grondeigenaar van
de gronden in het gebied. De grondeigenaren
zijn waterschap Hollandse Delta en a.s.r.. Voor
grondeigenaar a.s.r. is het van belang dat de
ontwikkeling op hun grondgebied financieel
aantrekkelijk is. Bij een private ontwikkeling is het van
belang om een dekkende businesscase te hebben. A.s.r.
meent dat een zonneweide een belangrijke bijdrage
kan zijn voor de verdere recreatieve ontwikkeling in het
gebied.

Vraag 4
Mate van vervuiling? Kunnen er wel bomen geplant
worden in het gebied?

In het algemeen kunnen we stellen dat als gevolg van
verontreiniging in de bodem een ecologisch systeem
kwetsbaarder kan zijn en dat soorten die gevoelig
zijn voor verontreiniging kunnen ontbreken. Mogelijk
zullen sommige boomsoorten minder goed aanslaan
dan andere. Dat neemt niet weg dat ook op vervuilde
gronden natuur kan ontwikkelen waar zeldzame planten
en dieren kunnen gedijen.
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Vraag 5
Wat zeggen de deskundigen over de grondvervuiling?

Door extern bureau Tauw is in het gebied een
verkennend bodemonderzoek uitgevoerd. Hieronder
volgt een technisch antwoord uit het bodemonderzoek.
De resultaten per gebied beschrijven wij hieronder:
Deellocatie 1 - Mollevlakte
• De boven- e n ondergrond zijn licht tot sterk
verontreinigd met zware metalen, PAK, PCB en
minerale olie
• De boven- en ondergrond worden indicatief
beoordeeld als Niet Toepasbaar volgens het Besluit
bodemkwaliteit.
In verband met plannen tot natuurversteking in het
Mollevlak adviseert TAUW als volgt: “De kleigrond
op de locatie Mollebos is vanaf het maaiveld tot een
diepte van 1,5 meter heterogeen sterk verontreinigd
met cadmium en zink. Het is niet zondermeer mogelijk
om graafwerkzaamheden uit te voeren in sterk
verontreinigde grond. Voor de graafwerkzaamheden is
een sanering van toepassing waarvoor een BUS-melding
tijdelijke uitplaatsing en/of deelsaneringsplan dient te
worden opgesteld. De werkzaamheden dienen door
een BRL7000-gecertificeerde aannemer te worden
uitgevoerd onder milieukundige begeleiding conform
de BRL6000.”
Deellocatie 2 – Ontgravingslocatie op de locatie bij
Windturbine 1 en 2 (Heinenoord)
• De boven- en ondergrond zijn licht tot sterk
verontreinigd met zware metalen, minerale olie, PAK,
PCB, en OCB’s
• De grond wordt indicatief beoordeeld als Niet
toepasbaar (bovengrond) en Klasse Industrie tot
Niet toepasbaar (ondergrond) volgens het Besluit
bodemkwaliteit
Deellocatie 3 – Toepassingslocatie op de locatie
Windturbine 1 en 2 (Heinenoord)
• De bovengrond is hooguit licht verontreinigd met
zware metalen, PCB en OCB’s
• De grond wordt variërend beoordeeld van Klasse
Industrie tot Niet toepasbaar
• Het maaiveld van deellocatie 3 ligt hoger dan van
deellocatie 2, hoogstwaarschijnlijk als gevolg van
de aanwezige stortplaats en/of baggerspeciedepot.
Dit verklaart de afwijkende bodemkwaliteit (licht
verontreinigd) ten opzichte van deellocatie 2 (sterk
verontreinigd). Vermoedelijk is onder deze grondlaag
het oorspronkelijke maaiveld aanwezig gelijk aan dat
van deellocatie 2.
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Vraag 5 (vervolg)
Wat zeggen de deskundigen over de grondvervuiling?

In opdracht van a.s.r. heeft Tauw een risicoanalyse
gemaakt voor recreatie en ecologie. De conclusie is dat
het gebied zonder risico toegankelijk is voor recreanten
en honden. Met betrekking tot ecologie concludeert
TAUW dat de toxische druk mogelijk te hoog is. (een
toxische druk is een bruikbare maat om ecologische
effecten weer te geven: hoe hoger de toxische druk hoe
groter de effecten.)

Vraag 6
Waarom kan er niet gesaneerd worden?

Het saneren van vervuilde grond op deze locatie is een
complex en kostbaar traject. Vervuilde grond mag je
namelijk niet zomaar afvoeren, hier komen veel regels
bij kijken. De grondeigenaar kan deze kosten van de
sanering niet dragen.

Vraag 7
Het lijkt of het in te richten gebied sinds de bijeenkomst
van 7 juli uitgebreid is. Waarom?

Eneco en a.s.r. hebben een aanvraag voor een locatie
van een zonneweide in 2020 bij de gemeente ingediend.
Tot de bijeenkomst van 7 juli 2021 was een locatie voor
het zonnepark al precies ingetekend op de plek waar
het zou moeten komen.
Op 7 juli hebben we laten weten dat Eneco en a.s.r.
ervoor openstaan om het zonnepark ook elders in
het (uitgebreidere) gebied te ontwikkelen op de
gronden van a.s.r. of het waterschap Hollandse Delta.
Het uitgangspunt is na 7 juli dus veranderd van ‘het
zonnepark komt precies op dit plekje’ naar ‘we willen
een zonnepark en dat kan op vrijwel iedere plek in
het grotere zoekgebied komen’. Dit wilden wij met
de inwoners van Heinenoord verkennen tijdens de
bijeenkomsten op 27 september, 11 oktober en 27
oktober. Naar aanleiding van de gesprekken op de
eerste bijeenkomst is dit komen te vervallen. Tijdens de
bijeenkomst van 11 oktober gingen wij met inwoners en
belanghebbende in gesprek over het proces. Oftewel:
eerst kijken we samen hoe we dit kunnen insteken. De
kaders voor het gebied zijn daarom losgelaten.

Vraag 8
Er schijnt sprake te zijn van een zonnepark(en) aan
de oostzijde van de Buitenzomerlanden – is hiervoor
politiek draagvlak? Wat is de rol van Solar – die heeft
een brief naar omwonenden verstuurd.

In december 2020 is het programmaplan Duurzaamheid
vastgesteld. Daarna stelde de gemeenteraad op 15
juli 2021 het uitvoeringsprogramma ‘Hoeksche Waard
richting energieneutraal’ vast. Dit plan kwam tot stand
via een participatietraject en hierin is opgenomen
dat er ontwikkelruimte voor zonneparken nodig is en
gewenst is. In algemene zin is er dus politiek draagvlak
voor zonneparken. De politiek (de gemeenteraad) heeft
immers besloten om nog extra hectares zon-op-land
toe te staan. Maar dat is niet hetzelfde als dat er nu
al draagvlak is voor de genoemde ontwikkeling aan
de oostkant van de A29. Er volgt eerst een proces om
geschikte locaties te zoeken voor zonneparken. Uiterlijk
eind 2026 wil de Hoeksche Waard minimaal 100 hectare
aan zonneparken op geschikte locaties aanwijzen.
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Vraag 8 (vervolg)
Er schijnt sprake te zijn van een zonnepark(en) aan
de oostzijde van de Buitenzomerlanden – is hiervoor
politiek draagvlak? Wat is de rol van Solar – die heeft
een brief naar omwonenden verstuurd.

De vervolgstap is dat wij samen met inwoners en
omwonenden gaan onderzoeken welke locaties
mogelijk geschikt zijn. Zo moet een zonnepark passen in
de leefomgeving en het landschap met oog voor mens
en natuur. Wij verwachten hier op korte termijn mee
aan de slag te gaan.
Gezien het voorgaande doen wij op dit moment, totdat
er duidelijkheid is over eventuele ontwikkelruimte voor
zonneparken in de Hoeksche Waard, dan ook geen
uitspraken over de haalbaarheid van nieuwe zonnepark
initiatieven. Het plan voor een zonnepark in Heinenoord
is al wat ouder.

Vraag 9
Welke rol heeft de gemeenteraad bij het zonnepark
Heinenoord?

Voor het initiatief van het zonnepark is er een
omgevingsvergunning nodig. Hier moet een procedure
voor worden doorlopen. Het college van B&W is
bevoegd om de vergunning af te geven. In dit geval
moet de gemeenteraad mede instemmen. Dit gebeurt
via een besluit over de zogeheten Verklaring van geen
bedenkingen. De raad mag bij de afweging om het al
dan niet geven van de verklaring volgens de wet alleen
ruimtelijke argumenten gebruiken. Wanneer een
Verklaring van geen bedenkingen wordt afgegeven en
er dus een omgevingsvergunning wordt verleend, staat
hiertegen bezwaar en beroep open.

Vraag 10
Waarom beste jongetje van de klas willen zijn?
Energieneutraal in 2040 is de ambitie. Is dat de wens
van de inwoners van de Hoeksche Waard?

Het programmaplan Duurzaamheid is met een
participatietraject tot stand gekomen. Hierin
is de doelstelling opgenomen om in 2040 een
energie-neutrale Hoeksche Waard te hebben. Deze
ambitie is ook opgenomen in onze omgevingsvisie.
Vervolgens is onze energieambitie in het genoemde
uitvoeringsprogramma ‘Hoeksche Waard richting
energieneutraal’ verder uitgewerkt. Deze documenten
zijn vastgesteld door de gemeenteraad en daarmee
– democratisch tot stand gekomen- beleid van de
gemeente. De gemeente heeft inwoners ruim de
gelegenheid gesteld om mee te denken en input te
geven over duurzaamheid in de Hoeksche Waard en uit
deze sessies is dit de uitkomst.

Vraag 11
Ambitie 2040 energie neutraal, maar maatregelen
nu te veel in Heinenoord zoals een zonnepark en een
windpark. Deze combinatie is te veel. Verdeel het eerlijk
in de Hoeksche Waard.

We kunnen ons goed voorstellen dat én een windpark
én een zonnepark voelt als een oneerlijke verdeling.
Dit gesprek gaan we ook zeker met elkaar hebben
de komende periode. De reden dat deze locatie zo
nadrukkelijk in beeld is, is onder andere vanwege de
combinatie van opwek van windenergie en zonneenergie. Er kan gebruikt worden gemaakt van
zogeheten cable-pooling. Bij cable-pooling delen zonneenergie en windenergie 1 netaansluiting. Dit beperkt
het aantal aanpassingen in ondergrondse infrastructuur
en is een efficiënte keuze voor het elektriciteitsnet.
De cable-pooling-oplossing zorgt ervoor dat de winden zonnepark niet individueel aangesloten hoeven te
worden op het publieke elektriciteitsnet.
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Vraag 11 (vervolg)
Ambitie 2040 energie neutraal, maar maatregelen
nu te veel in Heinenoord zoals een zonnepark en een
windpark. Deze combinatie is te veel. Verdeel het eerlijk
in de Hoeksche Waard.

Dit bespaart kosten zoals investeringskosten voor
aansluitingen, aanpassingen op het traditionele net
en jaarlijkse kosten. De besparing van deze kosten
heeft voordelen voor de omgeving. Door een goede
businesscase van de private ontwikkeling (zonnepark)
kan de omgeving profiteren in het lokaal eigendom
van een zonnepark en is er meer financiering voor
bijvoorbeeld recreatieve ontwikkelingen. Daarnaast
bevat de locatie boven Heinenoord havenslib waardoor
de locatie in de toekomst naar verwachting door
strengere eisen niet meer geschikt is voor landbouw.

Vraag 12
Zonnepark als pilotproject. Wat houdt dit in en wat zijn
hier de criteria voor?

Het pilotproject is tweeledig
Het project is door de provincie Zuid-Holland
aangewezen als pilotproject voor de uitvoering van de
combinatie wind en zon op land. De provincie ziet dit
pilotproject als een kans. Zij zien dit als een kans omdat
de combinatie zon en wind veel maatschappelijke en
economische voordelen oplevert. (Zoals genoemd bij
het antwoord op vraag 11). De gemeente heeft het
zonnepark Heinenoord als pilotproject aangewezen.
De gemeenteraad heeft de ambitie vastgesteld dat
de Hoeksche Waard in 2040 energieneutraal zou
moeten zijn en vindt opwekking van duurzame energie
belangrijk. De gemeente vindt het ook belangrijk dat bij
opwekking van grootschalige energie zoals zonneparken
en windparken de omgeving hiervan kan meeprofiteren.
De gemeente ziet het liefst dat van een zonnepark
50% van de energieproductie in lokaal eigendom is.
Hoe dit eruit zou moeten zien willen wij samen met de
omgeving en ontwikkelaar onderzoeken. In de Hoeksche
Waard was er tot nu toe nog geen initiatief waarbij
werd ingezet op het streven naar 50% lokaal eigendom
van de productie van de lokale omgeving. Wij willen het
zonnepark Heinenoord daarom inzetten als pilotproject.
Het zonnepark kan op deze manier als voorbeeld dienen
voor de toekomst hoe wij de financiële participatie
lokaal kunnen inzetten bij de ontwikkeling van opwek
van duurzaam energie.

Vraag 13
Moeten zonnepanelen in de buitenzomerlanden komen?
Kunnen de zonnepanelen langs de A29 worden gelegd?

In eerdere antwoorden is te lezen dat de
vastgestelde visie ruimte voor zonne-energie ziet in
Buitenzomerlanden. Er is nog geen beleid of visie
op zonne-energie op andere plekken in de Hoeksche
Waard zoals bijvoorbeeld langs de A29. In het antwoord
op vraag 8 leest u dat dit nog in beeld moet worden
gebracht. In dat proces zal duidelijk worden of dit een
optie is.
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Vraag 13 (vervolg)
Moeten zonnepanelen in de buitenzomerlanden komen?
Kunnen de zonnepanelen langs de A29 worden gelegd?

Tegelijk zouden wij nu al graag kijken naar wat er ten
noorden van Heinenoord eventueel wel mogelijk is
omdat hier een kans ligt voor een zonnepark. Maar ook
is inmiddels duidelijk dat we samen met inwoners en
initiatiefnemers eerst kritisch gaan kijken of dit zodanig
kan worden gedaan dat het fijn blijft om in Heinenoord
te wonen en leven.

Vraag 14
Waarom niet op alle daken zonnepanelen? Kunnen we
daarmee ook de ambitie verwezenlijken?

De gemeente heeft ook de ambitie om zoveel
mogelijk beschikbare daken vol te (laten) leggen met
zonnepanelen. In het uitvoeringsprogramma ‘Hoeksche
Waard richting energieneutraal’ zijn hiervoor acties
opgenomen. De ambitie om volledig energieneutraal te
zijn in 2040 kan echter niet volledig worden bereikt met
het volleggen van de beschikbare daken in de Hoeksche
Waard. Daarom zijn ook zonneparken op land nodig. In
het genoemde uitvoeringsprogramma kunt u lezen hoe
we onze ambitie kunnen bereiken.

Vraag 15
Is er andere locatie van de zonnepanelen denkbaar?

Eerder in het antwoord op vraag 8 lichten wij toe dat
er een grote hoeveelheid zonnepanelen nodig is voor
de opwek van duurzame energie. En dat Heinenoord
slechts 1 van de beoogde plekken is. Andere plekken in
de Hoeksche Waard moeten nog worden gekozen. Dit
proces start op een later moment.

Vraag 16
Hoe dwingend is de provincie naar de gemeente?

Zie het antwoord op vraag 13. De provincie heeft het
zonnepark Heinenoord als pilotproject aangewezen. De
provincie ziet dit als een mooie kans om in samenhang
met het windpark duurzame energie op te wekken. De
provincie is hier niet dwingend in.

Vraag 17
Technische infrastructuur voor het zonnepark wordt nu
al wel aangelegd. Hoe zit dat?

De werkzaamheden voor de netaansluiting van het
zonnepark zijn gecombineerd met de werkzaamheden
van het windpark Oude Maas om extra overlast voor
de omgeving te voorkomen en kosten te besparen.
Indien Eneco zou wachten met deze werkzaamheden
tot na vergunningsverlening zou er 2x overlast zijn bij
de aanleg van het kabeltrace en zou dit resulteren in
dubbele kosten voor de grondwerkzaamheden.

Vraag 18
Wanneer is het point of no return voor het zonnepark?

Wanneer de door de gemeente verleende vergunning
voor het zonnepark onherroepelijk is.

Vraag 19
Welke voorwaarden zijn gesteld aan ontwikkelaar van
het zonnepark, hoe wordt toezicht gehouden?

Er is nog geen overeenkomst gesloten tussen de
ontwikkelaar van het zonnepark en de gemeente. De
gemeente heeft voorafgaand aan het proces de volgen
de voorwaarden aan Eneco en a.s.r. meegegeven:
• Het zonnepark moet landschappelijk worden ingepast;
• Streven naar 50% lokaal eigendom;
• Opzetten van proces en financiële participatie met de
omgeving;
• Het zonnepark moet een educatieve functie hebben in
combinatie met het windpark.
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Vraag 20
Wie zijn nu belanghebbenden in dit
proces? Graag hier inzicht in geven.

A.s.r. en Eneco zijn initiatiefnemers van het zonnepark.
A.s.r. is de grondeigenaar en Eneco de ontwikkelaar.
Renewable Energy Factory (REF) is eigenaar van het windpark Oude
Maas.
Eneco en REF hebben in het gebied een compensatieplicht voor het
aanplanten van bomen.
De gemeente beoordeelt de plannen van de initiatiefnemers en
ziet toe op de uitvoering van de natuur compensatieplicht van het
windpark (en de natuurbegraafplaats).
De gemeente wil in het gebied graag een fietspad (geen snelfietspad)
langs de rivier aanleggen. Hiervoor kreeg de gemeente een subsidie
en stelde zelf middelen beschikbaar.
De inwoners van Heinenoord, Hoekschewaards Landschap en
HoekscheWaard Duurzaam zijn ook belanghebbenden in dit proces.

Vraag 21
Hoe is geluidsweerkaatsing via
zonnepanelen van de windturbines?
Het gegeven antwoord geeft nog
onduidelijkheid/wantrouwen.

Dit is inzichtelijk gemaakt, zie kaart:

De zwarte stippellijn laat de 47 dB Lden-contour zien van het
windpark in de oude situatie (dus met landbouwgrond en geen
zonnepark).
>> De doorgetrokken zwarte lijn is een berekening in de situatie dat
er een zonnepark gerealiseerd wordt, waarbij we de (worst-case)
aanname hebben gemaakt dat geluid over het gehele plangebied
van het zonnepark net zo ver draagt als bijvoorbeeld over water.
>> In de praktijk hangt de precieze mate van geluidsbelasting op de
omgeving af van de inrichting van het zonnepark: niet het gehele
gebied zal immers worden vol gelegd met panelen, en ook speelt
een rol of de helling van de zonnepanelen naar het zuiden is
gericht, of oost-west-georiënteerd. De geluidscontour van het
windpark inclusief het zonnepark ligt naar verwachting tussen de
stippellijn en de doorgetrokken lijn in.
Geluid is nogal een ingewikkeld en technisch iets. Indien de behoefte
er is organiseren wij graag een avond waarin een geluidsdeskundige
hierover uitleg komt geven en waar vragen aan kunnen worden
gesteld.

Vragen en antwoorden
Bijeenkomst 11 oktober over inrichting
gebied zonnepark Heinenoord
Vraag

Antwoord

Vraag 22
Hoe zit het met de brandveiligheid van
de zonnepanelen? Kan de brandweer van
Heinenoord dit wel aan als hier brand
ontstaat?

De initiatiefnemer zal de brandveiligheid en risico-reducerende
maatregelen bespreken met de regionale brandweer. In overleg met
de brandweer zullen er maatregelen worden getroffen om het risico
op brand te beperken. Ook zal er worden gekeken naar maatregelen
om eventuele brand zo effectief mogelijk te bestrijden. Voorbeelden
van deze maatregelen zijn:
Algemene aspecten
• Voldoende afstand tussen de rijen panelen om brandoverslag te
beperken.
• Meerdere ingangen om het terrein op te komen
• De wegen/paden die bereikbaar en berijdbaar zijn voor een
brandweervoertuig
• Iedere omvormer transformator is met een brandweervoertuig te
bereiken
Risico-reducerende maatregelen
• De systemen omvormers/trafohuisjes zullen worden voorzien van
noodschakelaars.
• De begroeiing op het park wordt zodanig onderhouden om
brandoverslag van de panelen op het gras te voorkomen.
• De behuizing van de trafohuisjes worden brandwerend van binnen
naar buiten uitgevoerd.
• Op het perceel wordt compartimentering toegepast waarbij het
zonnepark wordt onderverdeeld in verschillende vlakken.
• Het beoogde camera beveiligingssysteem detecteert brand door
middel van de thermische radar.

Vraag 23
Welke rol is er voor inwoners? Eneco, a.s.r
en gemeente in dit proces?

Naar aanleiding van de bijeenkomst van 27 september heeft de
gemeente aangegeven de kaders voor het gebied los te laten en
eerst over het proces in gesprek te gaan met de omgeving. Samen
met de inwoners willen wij het gebied inrichten. Binnen dit gebied
hebben wij de maken met initiatieven van de grondeigenaar en een
compensatieplicht va het windpark en natuurbegraafplaats.

Vraag 24
Wat heeft de gemeente nodig om op nul
te beginnen in het proces?

Eigenlijk doen we dat nu. Mede naar aanleiding van de bijeenkomst
van 27 september heeft de gemeente besloten om de inhoud van
de geplande bijeenkomsten van 11 oktober te gebruiken om eerst
met de inwoners en andere belanghebbenden in gesprek te gaan.
We hebben de kaders daarvoor losgelaten. Dat betekent niet dat de
initiatieven er niet meer zijn. Het betekent wel dat we eerst een heel
goed gesprek gaan voeren over de initiatieven. Centraal komt te staan
of de initiatieven een bijdrage kunnen leveren die waardevol genoeg
is in de verduurzaming en het fijne wonen en leven in Heinenoord,
dat ze uitgevoerd zouden kunnen worden. Dat betekent dat wij niet
langer vasthouden aan de eerdere uitgangspunten van 20 hectare
netto zonnepark en een fietspad.

