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Aan de leden van HoekscheWaardDuurzaam. 
 

 
Houden wij genoeg gas in voorraad? 
In de N   ieuwsbrief van april kondigde ik de lezing van André Dippell al aan. De leverings-
onzekerheid op de energiemarkt vooral de oorzaak van de enorme prijsstijgingen. Inmiddels 
heeft Rusland de gaskraan naar Nederland dichtgedraaid. Dat zal de leveringszekerheid niet 
vergroten. We zullen nog meer ons best moeten doen om de gasvoorraden vóór de winter 
op 80% van de maximum capaciteit te brengen, zoals de EU regels voorschrijven. 
Onze grootste opslagcapaciteit is Bergermeer in Noord-Holland, 17,6 miljard kuub. Hiervan 
is 5,5 miljard een kussenvolume, d.w.z. het volume dat nodig is om de druk op peil te 
houden. Dat zal pas kunnen worden gebruikt als besloten wordt het depot te sluiten. Dit 
depot zal tot 69% gevuld worden. Dat levert 6,65 miljard kuub bruikbaar volume op. Norg en 
Grijpskerk kunnen samen 9 miljard kuub opslaan, 6 miljard bruikbaar volume.  
Vorig jaar toen de energiecrisis nog niet speelde was de vullingsgraad van totaal 80% = 
12,65 miljard kuub, aan het begin van de winter nog niet bereikt. Misschien moeten we er bij 
de landelijke politiek eens op aandringen om die 31% die in Bergermeer ongebruikt blijft, 
toch maar te vullen. Klein probleempje is dat Bergermeer in tegenstelling tot de kleinere 
depots in particulier bezit is. Bij deze buitenlandse particulier heeft Gazprom via 
dochterondernemingen het recht verworven om 40% te vullen, d.w.z. 7 miljard kuub. Wat 
gebeurt er als Gazprom dat recht wel opeist, maar het depot niet vult? Dan komt Nederland 
niet aan zijn 80% vullingsgraad en blijft de onzekerheid over levering bestaan. 
 
In het nieuwe coalitie akkoord geen afspraken met de samenleving. 
Na de gemeenteraadsverkiezingen hebben vier partijen in de gemeente Hoeksche Waard 
recent een nieuw coalitie akkoord gesloten. Hoe ziet dat eruit?  
Eerst nog even terug naar het akkoord van 2019. Daarin stond o.a.: “We maken gebruik van 
kennis uit de samenleving bij de speerpunten van ons beleid. Van een solide basis voor onze 
besluiten, zoals de juiste en gedegen informatie en een duidelijke rolverdeling tussen raad, 
college en samenleving. Het is cruciaal dat dit samenspel vanaf het allereerste moment 
wordt verankerd in de nieuwe gemeente.” 
Hoe luidt dat voornemen tot samenwerking met de rest van de maatschappij in het nieuwe 
coalitie akkoord? Daarover is ditmaal het volgende opgeschreven: “In samenspel en 
verbinding met de gemeenteraad en onze samenleving gaan we deze bestuursperiode aan 
de slag om het goede te doen voor de Hoeksche Waard. Transparantie, vertrouwen en 
wederzijds respect zijn hierbij belangrijke kernwaarden. Daarnaast vraagt het ook om 
heldere afspraken met de gemeenteraad over processen en procedures.” 
Dit college gaat aan de slag. Het noemt transparantie, vertrouwen en wederzijds respect 
belangrijke kernwaarden, maar het noemt niet meer zoals voorheen het gebruik maken van 
kennis uit de samenleving bij de speerpunten van het beleid. In tegenstelling tot de beloften 
die alle politieke partijen deden tijdens de door ons georganiseerde discussie op 3 maart, zijn 
er nu geen afspraken met de samenleving.  
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Onze visie: “Handen uit de mouwen”.  
De Hoeksche Waard (toen nog via het Samenwerkings Orgaan HW, SOHW) is destijds met 
de Energievisie 2016 de uitdaging aangegaan om in 2040 energieneutraal te zijn. Dat wil 
zeggen dat we in 2040 de energie die we in de Hoeksche Waard verbruiken, ook lokaal 
duurzaam willen opwekken. Tevens is op rijksniveau de ambitie uitgesproken om in 2050 
klimaat adaptief te zijn.  
Dit is een doelstelling uit het coalitie akkoord van 2019, die in het akkoord van 2022 wordt 
herhaald. Kon de visie die het Samenwerkingsorgaan in 2016 uitsprak, zo ver vooruitlopen 
dat die voor de periode 2022 tot 2026 nog steeds geldig is? Ja dat kan, maar er mag best bij 
gezegd worden dat de strengere norm omtrent het terugdringen van de CO2-uitstoot, die de 
Nederlandse overheid zichzelf op basis van regels uit de EU heeft opgelegd (van 49% naar 
55% reductie) ook een belangrijke factor is.   
HWDuurzaam heeft ten tijde van de formatie aan alle raadsleden, ook van de formerende 
partijen, een beleidsdocument met haar visie aangeboden onder de titel “Handen uit de 
mouwen”. Genoemd worden drie onderwerpen om nu aan te pakken: 1. Uitvoering van de 
warmtetransitie, 2. Faciliteren van een energienetwerk, 3. Mee ontwikkelen en profiteren van 
grootschalige zon- en windprojecten. De volledige tekst van het document kunt u lezen op 
onze website: www.hoekschewaardduurzaam.nl 
In het coalitie akkoord op hoofdlijnen komen de acties die wij aanbevelen niet terug. Wij 
zullen op concrete uitwerking blijven aandringen in onze regelmatige gesprekken met de 
nieuwe wethouder Duurzaamheid, Harry van Waveren. Regelmatige contacten met de raad 
waren voor HWDuurzaam nog geen vaste actiepunt. Conform onze afspraken met de 12 
partijen op 3 maart jl. zullen wij ook bij de raadsleden onze stem laten horen.  
 
De gemeente blijft lokale energiecoöperaties stimuleren. 
De gemeente is bezig met het schrijven van een uitnodigingskader Zon op land, water en 
elders. Mag ik dat zien als een uitwerking van een ambitie uit de energievisie 2016? Gelukkig 
eindigt deze passage in het coalitie akkoord met de woorden: “De gemeente blijft lokale 
energiecoöperaties stimuleren en faciliteren”.  
Ook voor ons zullen de uitvoeringsprogramma’s en het programmaplan Duurzaamheid de 
basis van het gesprek met het gemeentebestuur vormen. Wij zullen zeker de meer 
progressieve noten in uitvoeringsprogramma’s en -plannen ondersteunen. Als we het er met 
elkaar over eens zijn, dat de uitstoot van broeikasgassen de oorzaak is van de 
klimaatverandering, zal elke ton CO2 of NH3 die niet uitgestoten wordt leiden tot minder 
klimaatverandering, dus minder weersextremen.  
Niet 2040 of 2050 zijn kantelpunten waarop ineens allerlei klimaatrampen gaan gebeuren. 
Het is een geleidelijk proces, dat al ruim een eeuw gaande is en nog steeds versneld 
toeneemt, gezien de metingen in Mauna Loa op Hawaï. De drie rapporten van het IPCC uit 
2021 en 2022 voorspellen dat we over 10 jaar de grens van gemiddeld 1,5 graden Celsius 
klimaatverandering, wereldwijd passeren. In het zuiden van ons land is dat nu al gebeurd. 
Het is niet het gemiddelde waar we bang voor moeten zijn, maar het zijn de extremen. Dan is 
het verschil in regenval tussen mei en juni dit jaar in Nederland nauwelijks lastig te noemen. 
In andere delen van de aarde kan dat heel anders uitpakken.  
 
 
 

http://www.hoekschewaardduurzaam.nl/


 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
De lusten maar ook de lasten. 
Hoe beoordelen wij de andere plannen in het coalitie akkoord? Het is niet primair aan 
HWDuurzaam om die andere plannen te beoordelen. Toch wil ik wel iets zeggen over 
duurzaam bouwen en de verduurzaming van de bestaande woningvoorraad.  
Hierbij wordt wel gezegd dat provinciale belemmeringen van tafel moeten. Hier is de 
gemeente gelukkig minder afwachtend. Duurzaamheid zie ik vooral in het niet doorschuiven 
van lasten en kosten naar volgende jaren of volgende generaties. Waar wij de lusten van 
genieten, daar moeten we ook de lasten van dragen. 
 

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


