
 

 
 
 

 
NIEUWSBRIEF MEI 2021 
 
 
Aan de leden van HoekscheWaardDuurzaam. 
 

In deze Nieuwsbrief willen wij u informeren over de onderwerpen, die aan de orde 
komen in de  Algemene Ledenvergadering van 8 juni a.s.  
 

Naast de goedkeuring van de jaarrekening 2020, staan de onderwerpen beleid, de 
warmtetransitie en de wisseling van het voorzitterschap op de agenda. Wat dit 
laatste betreft: Daan den Ouden zal na vier jaar het voorzitterschap overdragen aan 
Piet Jansen. Daan blijft in het bestuur actief. Bij dit agendapunt geeft hij een korte 
terugblik en komt Piet Jansen met een korte vooruitblik. Gerrit Nitters, ons 
bestuurslid met expertise op het terrein van geothermie, presenteert de stand van 
zaken op het punt van de warmtetransitie. 
 

Veel overleg 
Met de gemeente en de andere samenwerkende Hoeksche Waardse organisaties is 
veel werk verzet en is veel overleg gevoerd over de RES en het beleidsvoornemen 
“Hoeksche Waard energie neutraal in 2040”. Wij waren het eens met het streven van 
de gemeente om een zo concreet mogelijk RES-bod te doen, waarin alleen de 
plannen zijn opgenomen die echt in de pijplijn zaten. Voor de uitvoeringsplannen 
Duurzaamheid, die gebaseerd zijn op het beleidsvoornemen van de gemeente 
“Hoeksche Waard energie neutraal in 2040”, is begonnen met de ontwikkeling van 
een mogelijk scenario dat die situatie in beeld brengt. Het ontwikkelen van zo’n 
scenario is niet gelukt. 
 

In de uitvoeringsplannen Duurzaamheid is de gemeente er nu toe overgegaan de 
maatregelen die in de periode 2021-2026 genomen moeten worden, te koppelen aan 
doelstellingen voor deze periode. Wij vinden dat deze maatregelen wel in het 
perspectief van energie neutraal 2040 geplaatst moeten worden, om te kunnen 
vaststellen of de doelstellingen uitdagend genoeg zijn om het doel van 2040 te 
bereiken. Aangezien we nog in de conceptfase van de plannen zitten is niet duidelijk 
of de gemeente op dit standpunt ingaat. Onze brief hierover kunt u op de website 
lezen. 
 

Ons standpunt over zonneparken 
We zijn in de afgelopen periode ook druk bezig geweest ons eigen beleid te herijken. 
Het vaststellen van de nieuwe statuten in de vorige ALV is daar een uitwerking van. 
In deze vergadering willen we met u vaststellen hoe we omgaan met de vele 
initiatieven rond zonneparken. Eerder hebben we al vastgesteld dat, wanneer de 
plannen voor de 28 windmolens in de Hoeksche Waard gerealiseerd zijn, we dit 
genoeg vinden en dat we geen nieuwe initiatieven op dit vlak zullen steunen.  
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
In het meest uitdagende scenario dat we berekend hebben om in 2040 energie 
neutraal te worden, komen we, met al onze aannamen, uit op de noodzaak van 310 
hectare zon op daken en/of land of water. Als we al onze aannamen over ambities 
niet halen, wordt dat alleen maar meer. 
 

Hoe gaan we dit bereiken?  
- Allereerst willen we zoveel mogelijk zon op daken. Volgens onze informatie ligt er 
nu ongeveer 60 hectare aan zonnepanelen op daken. Wij vinden dat dit drie keer 
zoveel moet worden, o.a. door gericht stimuleringsbeleid. 
- Daarnaast is het zonnepark bij de Suikerunie goedgekeurd, een park van ruim 20 
hectare. 
- Blijven over 110 hectare aan mogelijke zonneparken.  
 

Laten we voorop stellen dat elk plan grote invloed heeft op de omgeving en wij 
vinden het altijd de eerste stap om met de omwonenden de plannen te bespreken en 
hun inspraak vorm te geven. Daarnaast vinden we dat inwoners van de Hoeksche 
Waard via HWDuurzaam voor 50% in deze plannen moeten kunnen participeren en 
dat de resultaten weer worden besteed aan duurzaamheid of natuur, zoveel mogelijk 
in de omgeving van de direct betrokken omwonenden. 
 

Wij willen voor de periode 2021-2026 niet verder gaan dan maximaal 110 hectare 
aan zonneparken te vergunnen. Hierbij willen we realisatie alleen laten plaatsvinden 
op agrarisch ongeschikte grond of in projecten waarin, in een totaal oordeel, de 
natuur erop vooruit gaat. Wij denken dan in termen van natte natuur, biodiversiteit, 
klimaatadaptaties of (op termijn) teruggeven aan de natuur. Voor ons komen dan 
projecten in aanmerking aan de Noordrand op sterk verontreinigde grond (zonnepark 
Heinenoord en Buitenzomerlanden-Oost) en aan de zuidrand op water (Zonnemeer), 
mits daar sprake is van aanvullende maatregelen gericht op natuurversterking. Naast 
deze projecten is mogelijk in de Hoeksche Waard nog een ander project 
noodzakelijk, dat op grond van bovenstaande overwegingen geselecteerd moet 
worden uit de vele initiatieven die hier nu leven. Dat wordt nog een hele klus. 
 

Digitale vergadering 
Helaas moet de ALV op 8 juni weer digitaal gehouden worden. Wij vragen u zich 
vooraf op te geven via info@hoekschewaardduurzaam.nl. U ontvangt van ons dan 
een link naar de vergadering via Teams. Wij rekenen weer graag op uw deelname en 
inbreng.   
 

Met vriendelijke groet,  
namens het bestuur van HoekscheWaardDuurzaam, 
 

Daan den Ouden  
voorzitter 


