
 

 
 
 
Aan de politieke partijen in de  
gemeente Hoeksche Waard. 
 

 

 
Hoeksche Waard, 18 maart 2022. 

Geachte dames en heren, 
 
De burgers van de Hoeksche Waard hebben gesproken. HoekscheWaardDuurzaam wil alle 
partijen hartelijk feliciteren met het bij de stembus behaalde resultaat. Met uw inzet gaat het 
gemeentebestuur verder met de opbouw van ons stukje van Nederland in de wereld. 
  
Hoe behouden we onze eigenheid in een wereld die moeite heeft met het terugdringen van 
de door CO2 uitstoot veroorzaakte klimaatverandering? Het IPCC verwacht dat de 
temperatuurstijging over 10 jaar de 1,5 graden C. zal passeren. Elke graad daarboven zal op 
termijn 5 meter stijging van de zeespiegel met zich brengen. We zien hoe de EU 
maatregelen aanscherpt. We zien dat de landelijke politiek een beetje mee schuift en met 
enige vertraging doelen bijstelt. We hebben in de Hoeksche Waard duurzaamheid tot een 
belangrijk facet van de besluitvorming zien uitgroeien.  
 
De ombouw naar duurzame energie is al gestart, maar zal nog moeten versnellen. De ene 
partij legt daar meer nadruk op dan de andere, maar de wil tot verduurzaming zien wij bij 
allen. Klimaateisen zijn hierin leidend, maar de geopolitieke situatie waarin we zijn beland, 
zal de motivatie nog versterken. Grote veranderingen gaan nooit zonder stevige discussie. 
Die discussie zal zeker intensief gevoerd worden door college, raad en burgers. Laten we die 
discussie kanaliseren om ook op het gebied van duurzaamheid een zo goed mogelijk 
resultaat te bereiken. 
 
HWDuurzaam zet klimaatmitigatie primair, d.w.z. dat wij ons inzetten om de CO2 uitstoot zo 
snel mogelijk te reduceren tot het niveau dat onze natuur zelf kan verwerken. Dat betekent 
dan ook dat we de natuur en biodiversiteit niet nog verder moeten afbreken. Geen bomen 
kappen om als biomassa te verbranden, maar die (her)gebruiken in duurzame bouw of in 
gebruiksvoorwerpen. Nieuwe bomen aanplanten, zoals wij regelmatig doen in het kader van 
de actie “Meer Bomen Nu”. Klimaatadaptatie stimuleren wij, maar zonder mitigatie (matiging) 
is dat dweilen met de kraan open. HWDuurzaam staat 50% lokaal eigendom van grote 
energieprojecten voor. Als burgers samen mede-eigenaar worden kunnen we ook de 
scherpe kanten beter oplossen. Verduurzamen lukt alleen als we het met ons allen doen. 
 
HWDuurzaam roept op tot vorming van een Uitvoeringsteam Energietransitie onder 
aanvoering van één wethouder duurzaamheid, niet zoals tot nu toe een taakverdeling bij dit 
onderwerp over meerdere collegeleden. Alle politieke partijen hebben beloofd permanent 
met de burgers in contact te blijven. Dat kan door die burgers ook formeel in zo’n 
Uitvoeringsteam te betrekken. Bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties, de grote mate 
van deskundigheid, die aanwezig is bij burgers, kunnen de inzichten die via Nederlandse en 
EU-wetgeving van het IPCC komen, vertalen in Eigenheid van de Hoeksche Waard.  
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mogelijk kan zo’n Uitvoeringsteam uitmonden in een eigen “energiebedrijf”, dat vooral 
coördinerend of bemiddelend werkt. Geen energieproductie of -verkoop, maar eigen beheer 
van de energie infrastructuur. Misschien wel een eigen batterijfunctie, waar de huidige 
wetgeving niet in voorziet. 
 
Aan de energietransitie zitten zeker minder aangename kanten voor mens en milieu, de 
geopolitieke veranderingen van de laatste weken hebben aangetoond dat we toch enig 
nadeel voor lief moeten nemen. Als ik zelfs uit Groningen geluiden hoor dat de gaskraan 
eventueel toch wat verder open kan, dan mogen wij, in de Hoeksche Waard ook wel wat 
positiever op windturbines en zonneweiden reageren. 
 
Laten we de gelegenheid te baat nemen om samen de schouders te zetten onder de 
energietransitie. 
 
Wij rekenen daarbij op een goede samenwerking in de komende jaren. 
 
 

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

 


