
 

 
 
 

Aan alle politieke partijen in de  
gemeente Hoeksche Waard. 
 

 

 
 

Hoeksche Waard, 18 juni 2021. 

 
Geachte dames en heren, 
 
Bij de taakverdeling in het nieuw te vormen ambtelijk apparaat voor de nieuwe gemeente 
Hoeksche Waard waren destijds aan de taak Duurzaamheid 2 fte. toegewezen. Nu, na twee-
en-een-half jaar, functioneren een groot aantal ambtenaren en adviserende organisaties op 
het thema Duurzaamheid. Het inzicht in het belang van deze cluster van taken is sterk 
toegenomen. Er zijn verschillende visies en plannen geproduceerd: over de energietransitie, 
klimaatadaptatie, circulaire economie en biodiversiteitsherstel. De bereidheid om tot 
uitvoering van plannen over te gaan is groot, zowel bij maatschappelijke organisaties als op 
bestuurlijk niveau.  
 
Dat geldt niet alleen op dit dossier. De breder georiënteerde Omgevingsvisie is mede door 
actieve inzet en inbreng van burgers tot stand gekomen. Uitvoering is gegeven aan de 
verbetering van verbindingen via wegen, wateren, kabels, enz. Woningbouw is ter hand 
genomen. Economie, zorg, onderwijs en veiligheid zijn dossiers die niet verwaarloosd mogen 
worden.  
 
Het terrein waarop HoekscheWaardDuurzaam zich beweegt, is: Duurzaamheid, eveneens 
met de vier onderliggende dossiers: energietransitie, klimaatadaptatie, circulaire economie 
en biodiversiteit. Het is aan ons, om samen met andere maatschappelijke organisaties, de 
agenda op dat gebied te blijven vormgeven. Organisaties als Urgenda en Milieu Defensie 
zetten zelfs juridische middelen in om uitvoering van afspraken en verantwoordelijkheden af 
te dwingen. HWDuurzaam hecht aan goede open kanalen naar college en gemeenteraad om 
uitvoering van de duurzaamheidsagenda te blijven stimuleren. 
 
Op dit moment zijn alle politieke partijen bezig hun programma op te stellen voor de 
gemeenteraadsverkiezingen van maart 2022. Wij verwachten dat het thema Duurzaamheid 
met de vier onderliggende dossiers in alle programma’s genoemd zal worden. Sommige 
partijen zullen wijzen op goed rentmeesterschap, andere op onze verantwoordelijkheid voor 
het leefmilieu van onze kleinkinderen. Duurzaamheid staat tegenwoordig voor bijna iedereen 
centraal. Voor sommige burgers speelt de betaalbaarheid van de energietransitie een 
belangrijke rol, voor anderen is de ingreep in hun leefmilieu een schrikbeeld, weer anderen 
vrezen ‘verijsselmondisering’ van onze polders. Het zal nodig zijn het beeld van onze 
toekomst zo reëel mogelijk te schilderen.  
 
In een recente inspraak-bijdrage in de gemeenteraad hebben wij betoogd dat er acties nodig 
zijn op drie preventieniveaus. Voorlichting, het afremmen van de klimaatverandering en het 
ons wapenen tegen reeds ontstane klimaatverandering. Naar onze mening is het mogelijk 
deze drie doelstellingen te combineren in plannen die HWDuurzaam voor ogen staan.  
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
HWDuurzaam opereert bij voorkeur binnen programma’s van het gemeentebestuur, nu en in 
de nabije toekomst. Daarom bieden wij u hierbij onze deskundigheid aan bij het voorbereiden 
van uw programma’s voor de komende gemeenteraadsverkiezingen.  
 
In bijgaande notitie hebben wij de kernpunten opgenomen van wat er naar onze mening in 
de komende jaren op het gebied van de energietransitie in de Hoeksche Waard zou moeten 
gebeuren.  
 
Wij komen dit advies gaarne op korte termijn met een delegatie van onze coöperatie bij u 
toelichten.       

 
Met vriendelijke groet,  
namens het bestuur van HWDuurzaam, 
 
Piet Jansen, voorzitter.                                                                                         
 
 

 
 

 


