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Beste lezer,
U ontvangt deze nieuwsbrief, omdat u op de hoogte wilt blijven van de ontwikkelingen die volgen uit de visie 
De Buitenzomerlanden. Natuurontwikkeling en duurzaamheid hebben in deze visie een belangrijke plaats. 

Inrichting gebied Buitenzomerlanden en Zonnepark Heinenoord

Terugkoppeling stand van zaken
In de nieuwsbrief van vrijdag 10 december stond een kort verslag van de bijeenkomst op dinsdag 30 november met 
een groep inwoners en belanghebbenden. We vatten nog even kort samen wat daarin stond:
• De centrale vraag was hoe we met elkaar in gesprek kunnen blijven over de inrichting van het gebied ten noorden 

van Heinenoord;
• We gaan eerst de ideeën verzamelen onder de inwoners van Heinenoord over de inrichting van het gebied; 
• Er zijn geen lopende aanvragen voor het initiatief voor een zonnepark meer;
• We kiezen ervoor om elkaar zoveel mogelijk tijdens fysieke bijeenkomsten te ontmoeten in plaats van digitaal;  
• De groep was te groot om tot een concrete aanpak te komen. Daarom is er met 8 inwoners en belanghebbenden 

een kleinere werkgroep gevormd. Met hen kijken we naar de precieze aanpak voor de vervolgbijeenkomst met 
alle inwoners en belanghebbenden, die hierin geïnteresseerd zijn.

Verslag werkgroep bijeenkomst dinsdag 21 december  
Op 21 december sprak de werkgroep met Renewable Energy Factory (REF), a.s.r. en gemeente Hoeksche Waard. De 
uitkomst van dit gesprek is dat alle partijen (inwoners, gemeente, REF en a.s.r.) willen dat alle ideeën en initiatieven 
die er zijn voor het gebied op tafel liggen. En dat duidelijk wordt wat er (financieel) mogelijk is voor het gebied. 
Daarom is afgesproken dat de werkgroep een inventarisatie maakt van de ideeën, die in het gebied al bekend zijn 
en dit inzichtelijk maakt. Daarnaast brengt grondeigenaar a.s.r. in beeld wat er (financieel) mogelijk is en met welke 
financiële middelen wij het gebied kunnen inrichten.

De komende 2 maanden gaan REF, a.s.r, de gemeente en de werkgroep met deze inventarisatie aan de slag. 
Vervolgens delen wij het resultaat van de werkgroep met inwoners en belanghebbenden. Dit doen wij het liefst in een 
fysieke bijeenkomst voor iedereen die mee wil denken of praten. Tijdens deze fysieke bijeenkomst doen wij ook een 
oproep aan u om aanvullende ideeën voor het gebied ten noorden van Heinenoord met ons te delen. 

Heeft u nog vragen?
Neemt u dan gerust contact op. U kunt hiervoor zowel Moniek Stapel als Perry van der Elst benaderen.
 

Moniek Stapel Perry van der Elst
 088 - 647 1421   088 647 14 17 
 moniek.stapel@gemeentehw.nl  perry.vanderelst@gemeentehw.nl 


