Notulen van de online Algemene Ledenvergadering van Hoeksche Waard Duurzaam op 8 juni
2021.
Aanwezig: 11 leden en 5 belangstellenden.
1. Welkom door de voorzitter. Iedereen stelt zich even voor.
2. Notulen Algemene Ledenvergadering van 25 november 2020 worden goedgekeurd en
vastgesteld.
3. Jaarrekeningen en Kascontroleverslag
De leden keuren de jaarverslagen 2020 van de ‘Coöperatie HWDuurzaam’ en de ‘HW Energie
BV’ goed. In de BV zijn er geen activiteiten (meer). Alles gebeurt in de Coöperatie. Resultaat:
€ 6463,-; dit wordt toegevoegd aan het Eigen Vermogen. Het EV is nu ca. € 10.500,-. De
belangrijkste bijdragen komen van de laadpalen en van Samen OM. De kascontrolecommissie
heeft de kas gecontroleerd (zie verklaring Kascontrolecommissie). De penningmeester wordt,
onder dankzegging, décharge verleend van zijn beheer over het jaar 2020.
4. Verkiezing nieuwe voorzitter
Daan den Ouden, onze huidige voorzitter, heeft besloten te stoppen als voorzitter en verder
door te gaan als bestuurslid van HWDuurzaam. Hij kijkt met tevredenheid terug op de
afgelopen periode van vier jaar voorzitterschap, maar geeft ook aan dat niet alle ambities zijn
gehaald. Toch vindt Daan dat hij de hamer moet overgedragen om ruimte te geven aan een
nieuwe voorzitter. Dan stelt de nieuw beoogde voorzitter Piet Jansen zich voor en wijst op
het grote klimaatprobleem en de urgentie om dat aan te pakken. Niet achteraf als het al te
laat is, maar nu handelend optreden (preventief).
Omdat de ALV een voorzitter uit haar midden aanwijst, wordt gevraagd of er bezwaren zijn
om Piet als nieuwe voorzitter te benoemen. Die zijn er niet, waarmee Piet met algemene
stemmen is gekozen. Vervolgens neemt Piet de leiding van de vergadering over van Daan.
Henk vd Berg bedankt Daan voor al het werk wat hij gedaan heeft als voorzitter. Henk geeft
aan dat ze goed met elkaar hebben samengewerkt, hoewel ze het niet altijd met elkaar eens
waren. Daan onderstreept dat, maar geeft aan dat er nooit sprake is geweest van ruzie, maar
wel van gezellige onenigheid.
5. Terug- en vooruitblik. In de bijlage ‘Terug- en vooruitblik’ kijkt Daan den Ouden terug op de
ontwikkelingen in het afgelopen jaar op het gebied van duurzaamheid, terwijl Piet Jansen zijn
visie geeft op de toekomst van HWDuurzaam.
6. Beleidsplan
Naar aanleiding van het nieuwe HWD-beleidsplan 2021-2026 worden een aantal aspecten
besproken.
- HWwonen is druk bezig met het plaatsen van zonnepanelen op huurwoningen. Gemist
wordt echter de plannen om energieneutrale woningen te bouwen.
- Kan er geen energie worden opgewekt uit de snelstromenden rivieren rondom de
Hoeksche Waard? Wellicht, maar alle experimenten op dit vlak hebben tot op heden tot
onvoldoende resultaat geleid.

-

Waterstof als alternatieve energiebron hebben we nog niet opgenomen in ons
beleidsplan, omdat we eerst willen afwachten of de proefprojecten tot voldoende
resultaat leiden.
- Biomassa door eerst meer bomen te plaatsen is toch niet zo slecht?!
- De uitdaging voor Heinenoorders is wel erg groot gezien de plannen voor wind en zon
vlakbij het dorp.
- Op welke stoel zit HWD eigenlijk als het gaat om burgerparticipatie? Wij kiezen heel
duidelijk voor de burger. Als er onvoldoende draagvlak bij de bevolking is, haakt
HWDuurzaam af. HWD wil de aanjager van het gesprek tussen burger en
initiatiefnemer(s).
We gaan bekijken of de gemaakte opmerkingen aanleiding zijn om ons beleidsplan aan te
passen.
7. Rondvraag: geen
8. Sluiting. Piet bedankt alle aanwezigen voor zijn of haar inbreng.
Tejo Vink,
secretaris

