
 

 
 
 
 
 

NIEUWSBRIEF JUNI 2020 
 
 
Aan alle certificaathouders, toekomstige leden  
en vrienden van HoekscheWaardDuurzaam. 
 
Op 2 maart jl. stuurden wij alle betrokkenen een uitnodiging voor de algemene 
ledenvergadering van 19 maart. 
De wereld is daarna op zijn kop gezet door het coronavirus en logischerwijs kon de 
ALV van 19 maart geen doorgang vinden. 
Inmiddels begint het normale leven weer op gang te komen en is het tijd voor een 
update over onze activiteiten. Want we hebben in de afgelopen maanden zeker niet 
stil gezeten. 
 
Op 10 juni houden wij een digitale ALV met de certificaathouders om de benoeming 
van bestuur en commissarissen conform de statuten af te ronden. In een volgende 
vergadering zullen dan de jaarrekening en de wijziging van de statuten geagendeerd 
worden. De digitale ALV is mogelijk gemaakt door een noodwet in verband met het 
coronavirus. Wij hopen de volgende ALV nog vóór de zomer te houden en 
afhankelijk van de ontwikkelingen zal deze digitaal of fysiek gehouden worden. 
Natuurlijk hopen we op het laatste, om iedereen op de vergadering te verwelkomen.  
 
Op het gebied van RES en RSW hebben wij de plannen beoordeeld en van 
commentaar voorzien. De stuurgroep met Gemeente, Provincie en Waterschap is nu 
aan zet om het eerste bod af te ronden en in te dienen. Met het concept bod 
stemmen wij in.  
Uitgangspunt is dat nieuwe grootschalige projecten pas aan de orde zijn, wanneer de 
noodzaak volgt uit het doorrekenen van de doelstelling: “Energie neutraal in 2040”. 
Wij willen hier zo snel mogelijk mee beginnen om de inwoners van de Hoeksche 
Waard duidelijkheid te geven over de wijze waarop de energietransitie gaat 
plaatsvinden. Dat zijn natuurlijk plannen die reiken over vele jaren, maar deze 
plannen geven wel richting aan de uitvoering. Op onze website zijn onze voorstellen 
voor RES en RSW in diverse notities weergegeven. 
 
Het verder professionaliseren van de werkwijze binnen de coöperatie gaat in hoog 
tempo door. Dat moet ook als HWDuurzaam een betrouwbare partner in grotere 
projecten wil zijn.  
In het Klimaatakkoord is overeen gekomen dat voor grootschalige wind- of 
zonneprojecten de lokale gemeenschap voor 50% deelneemt. Wij willen in de 
Hoeksche Waard die rol vervullen en zorgen dat de winst opnieuw in de Hoeksche  
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
Waard besteed wordt. Dat vraagt om verdere professionalisering op organisatorisch 
en financieel gebied. Belangrijk daarbij is ook dat we ons draagvlak in de Hoeksche 
Waard vergroten, zodat we ook daadwerkelijk gezien worden als de  
Energiecoöperatie ván Hoeksche Waarders vóór Hoeksche Waarders. Wij werken 
daar hard aan en brengen in de volgende vergadering graag verslag uit van onze 
vorderingen. 
 
Het postcoderoosproject 4Wiekenplein in Oud-Beijerland is inmiddels opgeleverd en 
we zijn al druk bezig met vervolgprojecten. 
 
Via onze maandelijkse rubriek in Het Kompas en natuurlijk via onze website houden 
wij u op de hoogte van alle ontwikkelingen. Zeker de website is inmiddels een bron 
van informatie geworden, waar u alle relevante ontwikkelingen op het gebied van 
duurzame energie en onze rol daarin kunt terugvinden. Wij zoeken overigens nog 
enthousiaste vrijwilligers die de inzet van Twitter en Facebook voor onze organisatie 
verder kunnen ontwikkelen. 
 
Wij hopen u snel weer te ontmoeten. 
 

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


