Aan:
- de voorzitters en de woordvoerders duurzaamheid
van de fracties in de raad der gemeente Hoeksche Waard.
Betreft: plannen voor de Noordrand Hoeksche Waard.
Hoeksche Waard, 6 januari 2021.

Geachte dames en heren,
Allereerst wil HoekscheWaardDuurzaam u een gezond en duurzaam 2021 toewensen.
Wij hopen u in de komende maanden, vóór de verkiezingen, te benaderen voor een gesprek
over het duurzaamheidsprogramma in de komende 4 jaar.
In dit schrijven willen we u informeren over onze positie in de discussie over de Noordrand
van de Hoeksche Waard.
In de visie ‘De Buitenzomerlanden’, met als ondertitel ‘Opladen aan de Oude Maas’, die is
vastgesteld door de raad van de toenmalige gemeente Binnenmaas, wordt in drie fasen een
ontwikkeling voor de gehele Noordrand geschetst. Hierbij is rekening gehouden met
geraadpleegde burgers en is een balans gevonden tussen opwekking van groene energie,
natuurwaarden en wensen van inwoners.
Ook tot onze verrassing bleek in oktober 2020 dat er afspraken zijn gemaakt met Eneco over
de uitvoering van het zonnepark Heinenoord. Daarmee wordt een deel van de visie
gerealiseerd zonder rekening te houden met de rest. HWDuurzaam is van mening dat het de
voorkeur verdient over de ontwikkeling van de Noordrand in één keer een beslissing te
nemen en de visie in de fasen 1, 2 en 3 aan te passen aan de huidige inzichten.
De organisaties Hoeksche Waard Landschap en HW Zoemt hebben eerder de
mogelijkheden benadrukt om voor dit gebied natuur te ontwikkelen en ecologische
verbindingen aan te brengen. Wij onderschrijven hun gedachten, dat de transitie naar groene
energie, biodiversiteit, klimaatadaptatie en circulariteit een integrale benadering vraagt.
Gebiedsontwikkeling moet plaatsvinden vanuit deze kernwaarden, in combinatie met de
belangen van de inwoners in dit gebied.
HWDuurzaam wordt door de Gemeente nauw betrokken bij de uitwerking van de Regionale
Energie Strategie (RES) en de uitvoeringsplannen Duurzaamheid die ten doel hebben de
Hoeksche Waard in 2040 energie neutraal te maken. HWDuurzaam brengt hierbij haar
expertise in en rekent scenario’s door. Wij gaan er vanuit dat goede plannen leiden tot solide
uitvoering. Volgens al onze berekeningen is het noodzakelijk om, naast maximale
energiebesparing, toepassing van alternatieve technieken en zon op daken, in deze
gemeente ook een aantal grootschalige zonneparken te realiseren. Dat geldt zeker in
combinatie met het standpunt, dat we, naast de bestaande plannen daarvoor, geen extra
windmolens in de Hoeksche Waard willen bouwen.

Alle ons nu bekende zonneparkprojecten in de Hoeksche Waard bevinden zich op goede
agrarische grond, met uitzondering van de zonneparken die geprojecteerd zijn in de visie
‘De Buitenzomerlanden’. Zoals bekend bestaat de ondergrond van de Noordrand uit
opgespoten verontreinigd havenslib, dat voorzien is van een dunne teelt laag. Daarmee is dit
gebied minder geschikt als agrarische grond en zeer geschikt voor de aanleg van
zonneparken.
In de visie ‘De Buitenzomerlanden’ worden voor de fasen 1 en 2 twee mogelijke
zonneparken genoemd; het ene is het eerder genoemde zonnepark Heinenoord, het andere
het zonnepark Buitenzomerlanden. Bij beide parken is sprake van grootschaligheid; ze zijn
respectievelijk 29 en 65 hectare groot. Voor HWDuurzaam zijn beide projecten
voorkeursprojecten, gegeven hun positionering op vervuilde grond. Wij willen, binnen de
kaders van natuurinpassing en het nakomen van burgerbelangen, meedoen aan het
realiseren van deze projecten.
Omdat HWDuurzaam deze projecten als voorkeursprojecten ziet, heeft zij met de betrokken
projectontwikkelaars (Eneco voor het zonnepark Heinenoord en Solarfields voor het project
Buitenzomerlanden) overeenkomsten afgesloten om als gelijke risicodragende partij de
projecten gezamenlijk te ontwikkelen. Hiermee wordt door HWDuurzaam de 50% lokaal
eigendom ingevuld, zoals die in het Klimaatakkoord als landelijk uitgangspunt is overeen
gekomen. Inwoners van de Hoeksche Waard kunnen via ons participeren en de baten uit de
projecten zijn bestemd voor de Hoeksche Waard.
Dit betekent dat HWDuurzaam het lopende professionaliseringsproces versneld moet
afronden en als vrijwilligersorganisatie staat voor het investeren van grote bedragen. Als
coöperatie maken we dan eenzelfde ontwikkeling door als eerder gebeurd is met Delta Wind
op Goeree-Overflakkee.
Eén ding is helder: daarvoor zullen Gemeente en HWDuurzaam nauw moeten samenwerken
en daarvoor heeft HWDuurzaam in het begin van het traject de ondersteuning van de
Gemeente nodig. Zo zal, zeker voor de inbreng van eigen vermogen in de bovengenoemde
projecten, een gemeentegarantie naar banken noodzakelijk zijn.
Samengevat vragen wij u na te denken over de ontwikkeling van de Noordrand als geheel,
met daarin twee mogelijke zonneparken. In beide wil HWDuurzaam deelnemen, waarbij alle
baten van het HWDuurzaam-deel ten goede zullen komen aan de Hoeksche Waard.
Voorwaarde voor deze stap is dat de Gemeente en HWDuurzaam nauw samenwerken en
dat de Gemeente bereid is HWDuurzaam een gemeentegarantie te verlenen voor het
noodzakelijke eigen vermogen in het project ter grootte van 10% van de totale investering.
Over onze andere plannen voor een succesvolle transitie naar energie neutraal in 2040
maken wij graag een nadere afspraak.

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

