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Aan alle Certificaathouders, Leden en Vrienden van
HoekscheWaardDuurzaam,
Marjan Minnesma, directeur van Urgenda en voorzitter van het bestuur van de
coöperatie Samen OM, komt naar de Hoeksche Waard. Op 23 januari om 19.15
uur spreekt ze in het NLC in Numansdorp. Thema is: Hoe halen we
Energieneutraal in 2040? Verder gaat Marjan Minnesma in op het
Klimaatakkoord en alles wat daar bij hoort. De avond wordt georganiseerd door
HWDuurzaam in samenwerking met de werkgroep Duurzaamheid van Hoeksche
Waards Landschap. Mis het niet! Geef u op, want de capaciteit van het NLC is
beperkt en de inschrijvingen worden gehonoreerd in volgorde van binnenkomst.
Het Postcoderoosproject Vierwiekenplein wacht op afrondende besprekingen
met Stedin over de aansluiting op het net. Direct daarna wordt de opdracht aan
de leverancier van de zonnepanelen verstrekt en start de aanleg. Als alles loopt
zoals we denken, is deze eerste Postcoderoos in de Hoeksche Waard nog dit jaar
operationeel. Het project is voor 100% volgeboekt.
Graag wil ik nog even terugkomen op de bespreking tijdens de jongste
jaarvergadering over onze statuten. Dit blijkt wel een moeilijk juridisch punt,
waar we nog niet uit zijn. In het bestuur is inmiddels de afspraak gemaakt dat
we verder gaan met het model van Certificaathouders, Leden en Vrienden.
Iedereen is van harte welkom om met ons mee te doen en onze invloedsfeer te
vergroten. De aanpassing van de statuten blijft een juridisch punt voor de
komende jaarvergadering.
Velen van U zullen ons in de pers gevolgd hebben met onze reactie op
de Omgevingsvisie. Wij hebben met voorstellen geprobeerd die visie meer
concreet te maken. Dat lijkt slechts ten dele te lukken. Wij zullen nu bij de
verdere uitwerking van de visie onze reactie als leidraad nemen en
kijken wat er wordt overgenomen. Ook willen we samen met LTO en
HWLandschap onze reactie verder uitwerken en zo met concrete
uitvoeringsplannen komen.

Deze wijze van werken passen we ook toe bij de komende Regionale Energie
Strategie (RES). Geen door de gemeente, waterschap en provincie
opgelegd beleid, maar mogelijkheden voor duidelijke betrokkenheid van de
inwoners. De startnotie RES komt deze week uit, dus U kunt nog volop
meedoen.
In november staan bij de gemeenteraad de begroting 2020 en de meer jaren
begroting tot en met 2022 op de agenda. HWDuurzaam denkt er over na om
gebruik te maken van de mogelijkheid van inspreken waar het gaat om de
plannen voor duurzaamheid, warmte- en energietransitie. Houdt daarvoor de
agenda van de raad in de gaten. Dat kan via www.gemeentehw.nl
Zoals eerder naar voren kwam in onze maandelijkse column in Het Kompas
zijn we voorstander van de Woonwijzerwinkel in Rotterdam. Het bestuur
is met de Woonwijzerwinkel bezig om concrete adviezen over verduurzaming
van uw woning makkelijker te maken. Binnenkort daarover meer.
Vorige keer kondigden we aan betrokken te zijn bij de uitgifte van
obligaties van de Hogezandse Polder en Windpark Spui. Doordat de
eigenaren van beide parken nog in discussie zijn met de gemeente is
dat wat HWDuurzaam betreft een beetje in het water gevallen. Eneco beraadt
zich nog op de wijze van uitgifte en Windpark Spui heeft de obligaties
inmiddels via www.duurzaambeleggen.nl aangeboden aan mensen die
willen investeren.
Binnenkort komt er een nieuwe versie van onze website online. We hopen
U hiermee nog beter te informeren over onze activiteiten en ook het
overstappen naar Samen OM, het gezamenlijke energiebedrijf van circa 40
duurzame energiecoöperaties, makkelijker te maken.
De groep Certificaathouders, Leden en Vrienden wordt intussen steeds groter,
maar U kunt zich nog steeds bij ons aansluiten om actief mee te doen om
plannen uit te werken of ons als vriend te ondersteunen. Meldt nieuwe vrienden
van HWDuurzaam aan via info@hoekschewaardduurzaam.nl. Hoe meer
vrienden, hoe groter onze invloed.

Met vriendelijke groet,
namens het bestuur van HoekscheWaardDuurzaam,
Daan den Ouden, voorzitter

