
 

 
 
 

 
NIEUWSBRIEF APRIL 2022 
 

Aan de leden van HoekscheWaardDuurzaam. 
 

HWDuurzaam blijft zich inzetten voor de energietransitie. 
De maatregelen tegen Corona, de ramp in sneltreinvaart, waarover ik in de vorige 
Nieuwsbrief schreef, hebben we achter ons gelaten. Inmiddels speelt zich vlak bij ons een 
ander drama af, dat nog duidelijker door de mens is veroorzaakt. Is de klimaatramp door 
aanvankelijke onwetendheid veroorzaakt en Corona door onachtzaamheid, in Ukraine 
mogen we wel spreken van kwaadaardige opzet. De uiteindelijke gevolgen moeten we 
afwachten, maar de al door klimaatverandering ingegeven noodzaak om het gebruik van 
fossiele brandstoffen te beëindigen, krijgt hiermee een extra geopolitieke boost. Toch blijf ik 
de klimaatverandering als de sterkste motivatie zien om van fossiele brandstoffen af te 
komen.  
 
Hoe hebben we ons in 2021 ingezet? 
Op dinsdag 17 mei zullen wij vanaf 20.00 uur in een Algemene Ledenvergadering (in het 
NLC in Numansdorp) verslag doen van onze activiteiten in 2021. Wij zijn in gesprek met 
enkele projectontwikkelaars voor zonneweiden. Wij hebben voor onszelf een 
beoordelingskader vastgelegd. Wij willen graag voor 50% participeren in grootschalige 
projecten in de Hoeksche Waard. We zijn zeker niet in staat om deel te nemen in alle 
projecten die bij ons bekend zijn geworden.  
Participatie door HWDuurzaam moet wat opleveren voor de inwoners van onze gemeente. 
Dat kan zijn een reductie op de energienota of een toename van leef- of woonkwaliteit. Deze 
gelden moeten komen uit de normale bedrijfsvoering, als vrijwilligers worden wij niet 
bezoldigd. Wat marktpartijen betalen aan salarissen en winsten voor aandeelhouders, moet 
beschikbaar komen voor inwoners van de Hoeksche Waard. Bij de verdeling houden we 
rekening met lasten van direct omwonenden en willen wij zorgen dat niemand in 
energiearmoede geraakt.  
 
Behalve naar de energietransitie streven wij naar klimaatadaptatie. Als eiland moeten we 
strijden tegen de stijgende zeespiegel en moeten we activiteiten vermijden die bodemdaling 
veroorzaken. Het terughalen van CO2 uit de atmosfeer, door natuurontwikkeling te koppelen 
aan energieprojecten, betekent versterking van de mitigatie.  
Wij zullen deze activiteiten in 2022 voortzetten. Echter, omdat dit soort activiteiten zich over 
vele jaren uitstrekken is een begroting voor 2022 als opdracht en begrenzing van activiteiten 
door ons bestuur moeilijk op te stellen. Wij hopen door het jaarverslag de soliditeit van ons 
financieel handelen duidelijk te maken en wij rekenen op uw goedkeuring. Zoals in de 
statuten staat, zullen wij voordat de coöperatie verplichtingen aangaat zoals bijvoorbeeld 
50% participatie in de ontwikkeling van een zonneweide, een speciale ALV uitschrijven.   
  
Wat doet de gemeente op dit moment? 
De gemeente Hoeksche waard werkt op dit moment aan een uitnodigingskader zon op land. 
Ook daarin zullen natuurlijk belangen van diverse maatschappelijke partijen worden 
verwerkt. HWDuurzaam heeft de gelegenheid gehad haar standpunt kenbaar te maken. Als 
groene energie-coöperatie zijn wij vanzelfsprekend vóór versnelling van het proces.  
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
In maart 2017 heeft Hoeksche Waards Landschap al een symposium georganiseerd waarin 
keuzecriteria werden gesteld. In het begin van het RES-overleg werd burgers en 
maatschappelijke organisaties al gevraagd om à l’improviste plaatsen aan te wijzen voor 
projecten.  
HWDuurzaam heeft benadrukt dat eerst een behoefteberekening moest worden uitgewerkt 
om aan de RES-opdracht te voldoen. Wij wachten het uitnodigingskader af, maar zijn ons er 
tegelijkertijd van bewust dat energiebehoeften en de vormen ervan een zich steeds 
ontwikkelend plaatje laten zien. Hoe beoordelen we de bedoelingen om in 2040 
energieneutraal en in 2050 klimaatneutraal te zijn, tegen de nieuwe informatie van het IPCC 
dat de wereld over 10 jaar de 1,5 graden Celsius temperatuur stijging zal passeren. Moeten 
we wereldwijd dan niet energie- en klimaatneutraal zijn? Een politieke discussie hierover in 
de Hoeksche Waard zullen wij niet uit de weg gaan. 
 

Waaraan werkten wij in het eerste kwartaal van 2022? 
In de vorige Nieuwsbrief schreef ik al over de avond die wij begin dit jaar samen met LTO 
hebben georganiseerd. De discussie tussen Sjaak van der Tak en Alex Ouwehand op 20 
januari heeft duidelijk gemaakt dat agrariërs, milieuactivisten en bevorderaars van duurzame 
energie niet alleen tegenstellingen kennen, maar ook een grote overlap in opvattingen. We 
zullen alleen samen de CO2 uitstoot kunnen reduceren. De avond heeft veel vragen 
opgeleverd die nog onbeantwoord zijn gebleven. Het is de bedoeling daarvoor nog een 
avond te organiseren. Op 17 mei a.s., zal in het kader van de ALV André Dippell, directeur 
van OM | Nieuwe Energie, een lezing houden, waarin uiteraard de torenhoge energieprijzen 
besproken zullen worden. 
 

Op 3 maart hebben we met de lijsttrekkers en/of woordvoerders duurzaamheid van bijna alle 
12 aan de verkiezingen deelnemende partijen gesproken over hun ideeën over drie aspecten 
van de energietransitie. Concrete standpunten over de uitvoering van de energietransitie 
heeft de avond niet echt opgeleverd. Wel hebben we afgesproken in gesprek te blijven. In de 
loop van de komende collegeperiode zullen nieuwe inzichten en uitvoeringsplannen zich 
ontwikkelen. Daarover houden wij contact.  
Als eerste aanzet heeft HWDuurzaam na de raadsverkiezingen een brief gestuurd aan alle 
12 partijen, die deel gaan uitmaken van onze nieuwe gemeenteraad. Wij hebben onze visie 
gegeven op het scheppen van een kader waarin uitvoeringsstrategieën concreet gemaakt 
kunnen worden. 
 

Ons voorstel voor een energieconsortium 
In dit kader werkt HWDuurzaam aan een voorstel voor de oprichting van een energie-
consortium om de energie- en warmtetransitie te begeleiden. Zo’n bedrijf moet niet zelf 
energie gaan produceren of verkopen.  
Als voorbeeld voor warmte stellen wij het volgende voor: 

1. De eerste actie is tot een samenwerkingsverband te komen met de belanghebbenden 

(“stakeholders”): 

• Bewoners en HWDuurzaam 

• Gemeente Hoeksche Waard 

• HW Wonen 

• Bedrijfsleven in de Hoeksche Waard 

• Uitvoerders 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

2. Vervolgens moet gestreefd worden naar de opzet van een warmteconsortium waarin 

alle betrokkenen zoveel mogelijk vertegenwoordigd zijn. HWDuurzaam kan en wil 

daarin in ieder geval een faciliterende rol spelen naast de gemeente Hoeksche 

Waard. Zo’n consortium kan uitmonden in de oprichting van een warmtebedrijf. Wij 

denken dat de Regionale Afvalstoffen Dienst (RAD) wellicht een organisatie is waar 

een dergelijk bedrijf zou kunnen worden ondergebracht.  

3. Een eerste actie van dit consortium zou kunnen zijn het uitvoeren van een technische 

haalbaarheidsstudie naar: 

a. De aanleg en het gebruik van een warmtenet en beschikbare bronnen voor 

collectieve warmtevoorziening langs de Noordrand van de Hoeksche Waard. 

b. De realisatie van individuele oplossingen voor de rest van de Hoeksche 

Waard (incl. eventuele kleinschalige warmtenetten). 

Wij willen met onze ideeën en adviezen zo dicht mogelijk bij de dagelijkse praktijk blijven. 
En wij houden u verder op de hoogte. 
 

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


