
Inspreeknotitie zonnepark Buitenzomerlanden van 13 juli 2021 
 
Geacht college en geachte raad, 
  
Op 12 januari 2021 heb ik ingesproken over het zonnepark Buitenzomerlanden en de 
opmerkingen die ik toen heb gemaakt, staan nog steeds. 
 
In december 2020 belandde Nieuwsbrief 2 van de Buitenzomerlanden bij de Heinenoorders 
in de bus en voor velen was dát de eerste keer dat zij over een zonnepark in hun directe 
omgeving hoorden. 
 
Dit zonnepark is een onderdeel van de visie Buitenzomerlanden uit 2018 waar door diverse 
organisaties een visie is neergelegd, zónder dat daar een inwoner aan te pas kwam. 
 
Op 23 oktober 2019 werd in een raadsbrief melding gemaakt van een initiatief. Toen al was 
Eneco bezig met het onderzoeken van haalbaarheid. In nieuwsbrief 1 van de 
Buitenzomerlanden (welke slechts beschikbaar was voor geabonneerden of via de website) 
stond dat het college al een besluit heeft genomen mee te werken aan de komst van een 
zonnepark en mag de ontwikkelaar de plannen verder uitwerken en komt de inwoner pas in 
december in zicht met een zogenaamde participatie via een enquête (wat nu slechts blijkt uit 
het beantwoorden van zes gesloten vragen en een kans een opmerking te mogen plaatsen).  
 
Er is echter van 2018 tot en met juni 2021 geen enkele sprake van participatie van burgers!  
 
Een wobverzoek hieromtrent van Burgerbelangen heeft geen informatie boven water 
gebracht wat zou kunnen wijzen op enige vorm van inspraak van de burgers in 2018 over de 
visie Buitenzomerlanden. Het is een visie van politiek en allerlei organisaties, niet van 
burgers. 
 
Het verdrag van Aarhus bepaalt dat burgers van het eerste moment van het planproces (het 
voorstadium) reële invloed en zeggenschap moeten krijgen en dat ze van de consequenties 
van de plannen op de hoogte moeten worden gesteld 1. Dit is niet gebeurd. 
 
De echte participatie is vorm gegeven door de ‘Vrienden van Heinenoord”, zij deden het 
werk wat de gemeente in 2018 had moeten doen! Vervolgens worden ‘De Vrienden’ 
genegeerd en trekt de gemeente haar eigen plan. 
 
De gemeente probeert nu door bijeenkomsten de schijn van participatie op te houden. 

                                                      
1
 Verdrag van Aarhus in het kort 

Het verdrag van Aarhus bepaalt dat om recht te kunnen doen gelden en deze plicht te kunnen vervullen, burgers 
toegang tot informatie, recht op inspraak in de besluitvorming en toegang tot de rechter inzake 
milieuaangelegenheden moeten hebben. In dit verband is erkend dat burgers bijstand nodig kunnen hebben om hun 
rechten uit te oefenen. Het Verdrag van Aarhus bepaalt ook: 

-  reële invloed, zeggenschap van het eerste moment planproces (ook voorstadium) op basis van volledige en volwaardige  
informatie aan de burger. Zij moeten van alle consequenties op de hoogte gesteld worden. De informatie moet actueel 
zijn, nauwkeurig en vergelijkbaar.  

- de toestand van de gezondheid en veiligheid van de mens, met inbegrip van de verontreiniging van de voedselketen, 
indien van toepassing, de levensomstandigheden van de mens, waardevolle cultuurgebieden en bouwwerken, voor 
zover zij worden of kunnen worden aangetast door de bedoelde toestand van elementen van het milieu of, via deze 
elementen, door de bedoelde factoren, maatregelen of activiteiten. 

 



Er is echter geen enkele vorm van reële inspraak geweest t.a.v. het zonne’park’ en de visie 
Buitenzomerlanden door de inwoners van Heinenoord.  
 
Voor de industriële zonnepanelen bij Heinenoord zijn al toezeggingen gedaan aan 
initiatiefnemer Eneco, zo werd duidelijk na 3 maal de vraag gesteld te hebben tijdens de 
digitale bijeenkomst van vorige week. 
Wat is nog het nut van de komende bijeenkomsten als je al een deal hebt gemaakt? 
 
College ga terug naar de tekentafel m.b.t. de visie Buitenzomerlanden en vraag input van de 
burgers in Heinenoord, want de juiste wettelijke regels zijn niet gevolgd, want het verdrag 
van Aarhus is genegeerd! 
 
Laat de burgers van Heinenoord aangeven of ze het wel eens zijn met de visie 
Buitenzomerlanden en het zonne’park’. 
 
J. Wols 


