
 

 
 
 

 
NIEUWSBRIEF FEBRUARI 2021 
 
 
Aan de leden van HoekscheWaardDuurzaam. 
 
Ondanks de lockdown en alle beperkingen van de pandemie is het een drukke tijd 
voor HoekscheWaardDuurzaam. Het bestuur is namelijk op diverse fronten bezig 
met het zonnepark Heinenoord. 
 
In oktober 2020 werden wij overvallen door het besluit van het College van B&W van 
de gemeente Hoeksche Waard om Eneco groen licht te geven om het zonnepark 
Heinenoord verder uit te werken en vervolgens de vergunningsprocedure te starten. 
Inmiddels is de aanvraag voor een vergunning ingediend en loopt de procedure. Ook 
de inwoners van Heinenoord waren verrast. Zij willen, ondanks de door de gemeente 
gestarte participatie acties, meer inspraak. 
 
HWDuurzaam is nu met de Vrienden van Heinenoord in gesprek. Wij hopen dat in 
het project zoveel mogelijk aan hun bezwaren tegemoet gekomen kan worden. Wij 
spannen ons in om de gemeente, Eneco en de Vrienden van Heinenoord zo goed  
mogelijk met elkaar te verbinden. Of dat lukt is in dit stadium nog niet helemaal 
duidelijk. 
 
Na het besluit van B&W zijn we in contact getreden met Eneco en zijn we, zoals in 
onze laatste algemene ledenvergadering gemeld en besproken, een intentie-
verklaring overeen gekomen. In principe wil HWDuurzaam als risicodragende partij 
de 50% lokaal eigendom invullen. Op dit moment overleggen we met Eneco of er 
een gezond en solide businessplan te maken is. Dit plan moet, zonder twijfel, 
vertrouwen geven om in de hele Hoeksche Waard een obligatielening aan te bieden 
om daarmee een belangrijk deel van het eigen vermogen van 1,4 miljoen euro te 
financieren. 
 
Zodra het bestuur het besluit heeft genomen om door te gaan met dit project en te 
opteren voor deelname als risicodragende partij komt er een voorstel naar de 
algemene ledenvergadering. In deze ALV zal dan de beslissing genomen worden om 
verreweg het grootste project in het bestaan van onze coöperatie uit te voeren, mits 
aan alle dan vast te stellen randvoorwaarden is voldaan. Mis deze vergadering dus 
niet! 
 
Met hulp van Deltawind, onze collega-coöperatie van Goeree Overflakkee, zijn we nu 
al bezig om een aantrekkelijk obligatieprogramma op te zetten. Uitgangspunt is dat 
alle revenuen van dit project terugvloeien naar de inwoners van de Hoeksche Waard.  
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
Wij bieden een aantrekkelijke rente op de obligatie en de rest vloeit terug naar door 
de ALV vastgestelde duurzame doelen in de Hoeksche Waard. Ook hier werken we 
hard aan de uitwerking. 
 
Mochten er vragen zijn over dit project of een van onze andere activiteiten, u kunt 
altijd mailen naar info@hoekschewaardduurzaam.nl of een van de bestuursleden 
bellen. 
 
Wij komen zo snel mogelijk met nadere berichten over dit project bij u terug. 
 

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