
 

 
 
 

 
NIEUWSBRIEF OKTOBER 2021 
 
Aan de leden van HoekscheWaardDuurzaam. 
 

De laatste Nieuwsbrief ontving u in mei jl. Sinds die tijd hebben wij ons vooral 
beraden op onze plaats in de verduurzaming van de Hoeksche Waard. 
HWDuurzaam wil bijdragen aan alle thema’s op het gebied van duurzaamheid in 
onze gemeente, maar onze corebusiness is toch de energietransitie.  
 

Lokaal eigenaarschap 
In het Klimaatakkoord is aanspraak op 50% lokaal eigenaarschap vastgelegd. Onze 
gemeente noemt dat recht voor burgers ook herhaaldelijk. Minder duidelijk, of 
eigenlijk helemaal niet, wordt aangegeven hoe de gemeente Hoeksche Waard dat wil 
realiseren.  
In het verleden werden veel taken en verplichtingen bij initiatiefnemers neergelegd. 
Commerciële initiatiefnemers moesten storten in gemeente- en omgevingsfondsen. 
Dat lijkt ook het geval te zijn bij de zonneweide die Eneco ten noordoosten van 
Heinenoord wil ontwikkelen op terrein van ASR. Eneco bood de omgeving als 
participatie een “ENECO stukje zon” aan. HWDuurzaam kan hier zelfs geen spoor 
van participatie in ontdekken.  
Of bij 50% lokaal eigendom deze oude normen onveranderd kunnen blijven bestaan, 
is zeer de vraag. Is het reëel om de omgeving te laten storten in fondsen, die de 
gemeente gaat gebruiken voor de omgeving? Zou het niet veel logischer zijn dat de 
maatschappelijk ondernemende omgeving taken, die de gemeente voor hen 
uitvoerde voortaan zelf ter hand neemt? 
 

Heinenoord 
Wel is HWDuurzaam met de Vrienden van Heinenoord en Eneco een gesprek 
aangegaan om tot de 50% omgevingsparticipatie te komen. Eneco staat hier heel 
positief in. 50% participatie betekent ook 50% meebeslissen in het hele 
ontwikkelingsproces.  
Het proces was echter al op gang gekomen voordat HWDuurzaam aan het gesprek 
ging deelnemen. Omtrent cable pooling waren al afspraken gemaakt met de 
ontwikkelaars van het windpark, waaronder Eneco. De positie op de kapitaalmarkt is 
voor HWDuurzaam niet gelijk aan die van Eneco. Hoe maken we dit duidelijk bij de 
gemeente Hoeksche Waard, die niet erg happig is op het geven van garanties. 
Hierdoor is de positie van de omgeving, desgewenst ingevuld door HWDuurzaam, 
niet gelijkwaardig aan die van Eneco.  
 

RES procedure 
De RES procedure is gestart met de gedachte dat de weerstand wel kleiner zou 
worden als de omgeving mee kon praten over de opdracht die de regio (in ons geval 
samenvallend met de gemeente Hoeksche Waard) heeft in de norm van 35 terra 
watt, die voor 2030 landelijk moet worden geleverd.  
 
 



 

 
 
 
 
 
 

 
 
De situatie in Heinenoord heeft dit niet duidelijk laten zien, integendeel. Bijna 
iedereen is er wel van overtuigd dat we fossielvrij energie moeten opwekken, maar 
het “niet-in-mijn-achtertuin-gehalte” van de reacties blijft zeer hoog. Hoe kunnen we 
acceptatie en participatie groter maken? Welke positieve aspecten kunnen er voor de 
omgeving aan zitten? Kunnen de andere thema’s uit het geheel van de 
verduurzaming daarin een bijdrage leveren?  
 

Meer natuur 
In de visie over klimaatadaptatie staat dat onze gemeente slechts 5% natuur bezit, 
terwijl dat bij de buurgemeenten 7 tot 12% is. Kan een inhaalslag op dit terrein 
gecombineerd worden met uitvoering van de energietransitie: niet een zonneweide, 
maar een evenwichtige zon- en natuurcombinatie? 
Hier is 50% meer grond voor nodig dan voor een kale zonneweide. Daarvoor zal een 
afwegingkader opgesteld moeten worden. HWDuurzaam is bezig op dit punt normen 
te formuleren. Wij doen dat in overleg met LTO en andere maatschappelijke 
organisaties. We weten dat ook de gemeente daarmee bezig is. Enig overleg zou tot 
een meer gedragen resultaat kunnen leiden.  
In recent overleg tussen gemeente en burgers over het samenvoegen van de 
omgevingsvisies van de vijf vroegere gemeenten is dit onderwerp volledig buiten 
beschouwing gebleven. Jammer, de Hoeksche Waard zit erom te springen. HW 
Landschap heeft op een symposium op 17 maart 2017 al aangedrongen op 
richtlijnen waar wel en vooral waar geen zonneparken zouden moeten komen. 
 

Lezingen en discussies 
HWDuurzaam gaat in de komende maanden, steeds op de derde donderdagavond 
van de maand, lezingen en discussieavonden organiseren. In februari 2022 zou het 
mooi zijn met z’n allen eens te kijken welke politieke partij de lokale duurzaamheid de 
beste ontwikkelingskansen biedt.  
Het programma van de lezingen voor het komende jaar zal op korte termijn 
verschijnen op onze website: www.hoekschewaardduurzaam.nl. De eerste lezing 
vermeld ik hier alvast: 21 oktober 2021, spreker Daan den Ouden, onderwerp: “De 
ontwikkeling van het denken over toxische stoffen in het milieu”. Het gaat over 
ervaringen in de wereld van de chemie en de actuele situatie rond PFAS. Kom, 
luister en discussieer mee. Je steekt er altijd wat van op.  
 

Graag worden wij ook door u geïnspireerd. Meedenken, als lid of vriend van 
HWDuurzaam, kan door een reactie op deze Nieuwsbrief, door deelname aan onze 
avonden of het laten horen van uw visie op de aanpak van de duurzaamheids-
thema’s in onze gemeente. 
 

Met vriendelijke groet,  
namens het bestuur van HoekscheWaardDuurzaam, 
 

Piet Jansen, voorzitter 
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