
25

Windmolens, vogels, natuur en een akker. 
Duidelijk wat je hier ziet, toch? Niet als je het 
aan een OZHZ-er vraagt! Als je door de ogen 
van onze experts kijkt, opent dit je ogen voor 
nog een hele wereld achter dit plaatje.

Ik zie ik zie wat 
jij niet ziet... 

De locatie: Het windpark 
Oude Mol in de gemeente 
Hoeksche Waard 
Sinds 2001 staan zes wind-
molens in de Mariapolder 
aan het Hollandsch Diep. 
Zij voorzien jaarlijks  3000 
huishoudens van groene 
stroom en bespaarden 
sinds 2001 96.000 ton CO2.  
Dat is een forse bijdrage 
aan de duurzame doel-
stellingen van de 
gemeente Hoeksche 
Waard en de provincie 
Zuid-Holland. De bestaande 
capaciteit moet nog verder 
omhoog, dus is het tijd 
voor het nieuw 
windpark. 

En de inwoner? Die ziet weer hele andere dingen 
“Dit lijkt mij een mooie plek om een rondje te gaan hardlopen. Een mooi 
fietspad of voetgangerspad zie ik nu niet, maar zou heerlijk zijn hier. 
Lekker rustig, met fluitende vogels om je heen. Ik ruik het frisse gras 
al! Ben wel benieuwd trouwens hoe vaak ze dit bemesten, dat kan zo 
stinken!” 
En hoe is het om hier te wonen? “In de verte zie ik volgens mij een huis 
staan. Ik zou alleen wel wat huiverig zijn als ik hier vlakbij woonde. 
Zou er geluidsoverlast zijn? Of slagschaduw? Dat lijkt me irritant. 
Verder ben ik wel nieuwsgierig of die vogels nu last hebben van 
de windmolens.”   
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Je zou ze de geestelijk vaders van OZHZ 
kunnen noemen: Dion van Steensel en Erik van 
Heijningen. Tien jaar geleden stonden zij aan de 
wieg van de omgevingsdienst in Zuid-Holland 
Zuid. Erik als gedeputeerde van de provincie, 
Dion als wethouder in Dordrecht. Samen 
vertellen ze over de ontstaansgeschiedenis 
én de toekomst van OZHZ.

Zien jullie jezelf als de geestelijk vaders van OZHZ?
Dion: “Erik misschien wel, maar ik niet hoor.”

Erik: “Nou als je mij de geestelijk vader noemt, dan is Dion 
toch echt de geestelijk moeder. Hij gunt mij nu de eer, 
maar dit hebben we samen gedaan.”

De mannen lachen. Het is duidelijk dat ze elkaar goed 
kennen en goed met elkaar kunnen opschieten. Dat was 
tien jaar geleden ook al zo, toen ze elkaar tegenkwamen 
op een overleg over de omgevingsdiensten. 

Erik: “Bij Dion merkte ik meteen: die weet waar hij over 
praat. Hij was ook meteen ervan overtuigd dat OZHZ een 
goed idee was. En dan is Dion ook iemand die de handen 
uit de mouwen steekt en het gaat regelen. Dus het was 
heel makkelijk schakelen met hem.”

Laten zien dat het kan

Dion: “Wij zaten in die tijd met een vraagstuk rondom de 
milieudienst. Je kunt je haast niet voorstellen, maar tien, 
vijftien jaar terug was milieu bepaald niet populair. Om 
een voorbeeld te geven: in het coalitieakkoord van de 
gemeente Dordrecht in 2006 komt het woord ‘klimaat’ 
niet voor. Milieu was echt iets voor een kleine groep fana-
tiekelingen. Hierdoor was het heel lastig om geld vrij te 
maken voor dit onderwerp.”

OZHZ, je kunt 
er niet tegen 
zijn


