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Nieuwsbrief

De Buitenzomerlanden Heinenoord

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.

Stand van zaken windpark Oude Maas
Het windpark staat klaar om te gaan proefdraaien. Op dit moment staat het windpark nog stil, omdat er ICTproblemen zijn bij windmolenexploitant Nordex. Het Duitse bedrijf is namelijk gehackt. Eneco en Renewable Factory
(REF) zijn voor het proefdraaien afhankelijk van de hoofdserver van Nordex. Zodra de ICT-problemen zijn opgelost kan
het windpark starten met proefdraaien.
De huidige geluidsklachten die de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid momenteel ontvangt over het windpark zijn
dus niet afkomstig van het windpark Oude Maas. Het windpark is nog niet in gebruik.
Geluidsinformatieavond windpark Oude Maas
Ontwikkelaars Eneco en Renewable Factory (REF) organiseren op donderdag 2 juni om 19.30 uur een tweede
informatieavond over geluid. De avond vindt digitaal plaats. Via deze Teamslink kunt u op 2 juni deelnemen aan de
avond. U hoeft zich voor de avond niet aan te melden.

Terugkoppeling informatieavond Geluidsverwachting-app
Gemeente Hoeksche Waard en gemeente Barendrecht bieden omwonenden binnen een straal van 2 km van
het Windpark Oude Maas de app Geluidsverwachting.nl aan. Met deze app kunnen omwonenden actuele 48uurs verwachtingen voor het geluid, de slagschaduw en het weer inzien voor hun eigen locatie. Ook wordt de
energieopbrengst van het windpark Oude Maas weergegeven. In de app kunnen zij eenvoudig delen hoe zij het geluid
van het windpark beleven.
Op 28 maart gaven gemeente Hoeksche Waard en gemeente Barendrecht een informatieavond over het gebruik van
de app. Tijdens de informatieavond stelden de deelnemers vragen over de geluidsverwachting app. Helaas konden
wij niet alle vragen tijdens de informatieavond beantwoorden. Op de website van gemeente Hoeksche Waard geven
wij antwoord op de overige gestelde vragen. Hier is ook de presentatie van de avond en een instructie voor het
installeren van de Geluidsverwachting-app te vinden.

Grienden
Park Carnisse Grienden

Klein Profijt

Stand van zaken fietspad oostelijk deel
Rhoon golfcenter
Wij werken
aan de voorbereidingen voor het oostelijke
deel van het fietspad. Op de kaart hieronder kunt u zien
Gorzenbos
waar het fietspad komt.

Recreatiepark de Oude Maas
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Stand van zaken inrichting gebied De Buitenzomerlanden
Blaaksedijk

Suikeruni

We praten u graag bij over het participatieproces voor de inrichting van het gebied De Buitenzomerlanden, boven
het dorp Heinenoord. Op dinsdag 29 maart en woensdag 20 april kwam de werkgroep weer bijeen. De volgende
vraag stond centraal: Hoe betrekken wij de inwoners van Heinenoord zo goed mogelijk in dit proces en hoe zorgen wij
ervoor dat iedereen zijn mening kan geven?
Zonneakkers

Brasserie Binnenmaas

Gewenste aanpak participatieproces
De werkgroep bestaat uit inwoners van Heinenoord (waaronder Stichting
Noordrand
Open en Vrienden van
Recreatieoord
Binnenmaas
Heinenoord), Hoekschewaards Landschap, Hoeksche Waard Duurzaam, grondeigenaar a.s.r, ontwikkelaar Renewable
Factory (REF) en gemeente Hoeksche Waard. De werkgroep werkt met elkaar aan een gewenste aanpak voor het
Mijnsheerenland
participatieproces voor de inrichting van
het gebied boven Heinenoord. In de werkgroep hebben wij gemerkt dat
inhoud en proces niet volledig van elkaar te scheiden zijn. De afspraak is dat de werkgroep besluiten neemt over het
Visie ‘De Buitenzomerlanden’ Fase 1
proces. De besluiten over de inhoud leggen wij eerst voor aan de inwoners van Heinenoord.
De werkgroep wil op korte termijn alle inwoners van 16 jaar en ouder uitnodigen om hun mening te geven over de
inrichting van het gebied de Buitenzomerlanden. Dat gaan we doen met een waardenonderzoek (vergelijkbaar met
een volksraadpleging). In het waardenonderzoek kunt u aangeven wat u belangrijk vindt voor en in het gebied boven
Heinenoord. Om dit op een deskundige en goede manier te doen, is de hulp ingeroepen van het onderzoeksbureau
Motivaction. Motivaction is een onafhankelijk en gecertificeerd bureau waardoor de kwaliteit en de anonimiteit van u
als deelnemer is gewaarborgd.

Buitenzomerlanden - Opladen aan de Oude Maas

De uitkomst van het waardenonderzoek wordt door grondeigenaar a.s.r. en ontwikkelaar REF in afstemming met de
werkgroep gebruikt om verschillende scenario’s voor het gebied uit te werken. Met een scenario bedoelen we een
inrichtingsschets van hoe het gebied eruit kan zien. Vervolgens toetst a.s.r. of deze scenario’s financieel haalbaar zijn.
De gemeente kijkt ook mee op de haalbaarheid van de scenario’s. De uiteindelijke scenario’s voor het gebied worden
in afstemming met de werkgroep aan de inwoners van Heinenoord gepresenteerd. Het doel is dan om met elkaar te
komen tot een gewenst scenario voor het gebied.
In juni ontvangen inwoners uit Heinenoord een brief met een link naar het waardenonderzoek
Bureau Motivaction werkt in afstemming met de werkgroep het waardenonderzoek uit. Zodra de datum bekend is
waarop we de vragenlijst voor het waardenonderzoek gaan uitzetten, delen we dat in deze nieuwsbrief. Inwoners
die niet de mogelijkheid hebben om de vragenlijst digitaal in te vullen, kunnen telefonisch contact opnemen met het
onderzoeksbureau.

Puttershoek

Maak kennis met de leden van de werkgroep
Wilt u weten wie er in de werkgroep zitten? Kijk dan op
de website van gemeente Hoeksche Waard. Hier leest u
ook de verslagen van de werkgroep.

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

Colofon
Dit is een uitgave van gemeente Hoeksche Waard.
Aan deze uitgave kunnen rechten worden ontleend.
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