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Concept-besluitenlijst van de op woensdag 2 februari 2022 gehouden digitale vergadering van de 

Werkgroep Duurzaamheid  

 

Locatie: digitaal via MS Teams 

Aanvang 19.30 uur 

Einde   21.25 uur 

Aanwezig zijn: 

Paul Hoogstraten    voorzitter. 

 

Max van den Bout; 

Robert Philippo; 

Willem Pors  

Koen Schouten      

Timon van Zessen     raadsleden. 

 

 

Jan Nederveen     wethouder. 

 

Rick van der Pol    beleidsmedewerker duurzaamheid. 

Merlijn Timmers  beleidsmedewerker duurzaamheid. 

 

Annemarie van der Ploeg   griffier. 

 

1. Opening 

De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom bij deze digitale vergadering van 

de werkgroep Duurzaamheid, in het bijzonder de kijkers die thuis de vergadering volgen via livestream.  

 

Vervolgens gaat de voorzitter in op de vergader- en spreekregels die met elkaar zijn afgesproken. 

 

2. Vaststellen agenda 

De meerderheid van de werkgroep stelt de agenda ongewijzigd vast, met de constatering dat aan 

agendapunt 4 een onderdeel wordt toegevoegd 'Uitnodigingskader grootschalig zon'.  

De heer Philippo staat op het standpunt dat de werkgroep geen besluiten neemt en gaat niet akkoord. 

 

3. Vaststellen van de concept-besluitenlijst van de vergadering van 

de werkgroep op 12 oktober 2021.  

De meerderheid van de werkgroep stelt de concept-besluitenlijst vast.  

De heer Philippo is van mening dat de werkgroep geen besluiten neemt en gaat niet akkoord. 



 - 2 - 

4. Bijpraten lopende zaken   

De voorzitter herhaalt dat het onderdeel 'Uitnodigingskader grootschalig zon' is toegevoegd aan dit 

agendapunt (na het onderdeel 'Avelingen'). Hij geeft het woord aan de heer Timmers die een toelichting 

verzorgt aan de hand van een presentatie.  

De heer Timmers behandelt achtereenvolgens de volgende punten: 

o Lokale Adaptatie Strategie  

o Inzet Bureau 2030  CO2 voet afdruk gemeente Hardinxveld-Giessendam 

o Verduurzaming maatschappelijk vastgoed 

o Avelingen 

o Uitnodigingskader grootschalig zon 

 

Per onderwerp stellen de leden diverse vragen die worden beantwoord door de heer Timmers. 

 

Bij het punt van de Lokale Adaptie Strategie kondigt de heer Van Zessen een motie ‘’Ontstenen en 

vergroenen Raadhuisplein’’ aan die hij na de vergadering zal rondzenden. 

 

5. Beoogd uitvoeringsprogramma Regionale Energie Strategie  

De voorzitter geeft het woord aan de heer Timmers die een toelichting geeft op het 

uitvoeringsprogramma energietransitie Drechtsteden. 

 

Er worden diverse vragen gesteld en beantwoord. De heer Philippo vraagt wat de personele kosten 

(FTE 's) zijn die ten laste van Hardinxveld-Giessendam komen voor de uitvoering van de RES. 

 
De heer Timmers zegt dat hij dit nagaat en hierop terugkomt. 

 

N.B.: Uitkomst hiervan is de volgende informatie. De bedragen per schaal (bedragen kunnen inmiddels 

iets hoger zijn i.v.m. cao ontwikkelingen). 

Schaal 9  € 73.377 

Schaal 10   € 81.470 

Schaal 11  € 92.730 

Schaal 12  €104.467 

 

6. Mogelijkheid tot het stellen van vragen over recent verschenen 

informatie, die eerder geplaatst is op de lijst van ingekomen 

stukken  

De voorzitter constateert dat er geen vragen zijn over het ingekomen stuk uit week 3 "Nederlandse 

Vereniging Omwonenden Windenergie - Oproep aan gemeentes tot gebruik van gedragscodes". 

 

7. Rondvraag   

De voorzitter concludeert dat de mailronde om nog een bijeenkomst te beleggen in maart niet tot 

resultaat heeft geleid. Na uitwisseling van de standpunten wordt herbevestigd dat er geen ruimte is in 

de agenda's om voor de verkiezingen nog een bijeenkomst te beleggen. 
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De heer Timmers biedt aan om eventueel wel een avond te organiseren waarin de leden van de 

werkgroep kunnen aansluiten om hun vragen te stellen. Dit wordt dan geen reguliere vergadering van 

de werkgroep maar meer een avond in het kader van meedenken/adviseren over het onderwerp 

duurzaamheid in aanloop naar de verkiezingen.  

 

De voorzitter zegt een spreker (woonachtig in Boven-Hardinxveld) ontmoet te hebben die kennis heeft 

over participatietrajecten en duurzaamheid. Het kan interessant zijn deze spreker na de verkiezingen 

uit te nodigen om zijn kennis ook te gebruiken in onze gemeente.  

De heer Pors oppert om dit breder te trekken en te koppelen aan een gesprek met mevrouw S. de Boer, 

auteur van 'De energietransitie uitgelegd'.  

De heer Schouten doet nog de suggestie ook een werkbezoek af te leggen en een spreker daaraan te 

koppelen.  

 

Besloten wordt dat dit na de verkiezingen wordt opgepakt en dat de heer Timmers de contacten met de 

genoemde sprekers legt. Hierbij wordt ook beoordeeld of dit alleen voor de raadswerkgroep 

georganiseerd wordt of misschien verbreed moet worden naar de hele raad. 

 

De heer Schouten vraagt op welke manier de werkgroep Duurzaamheid een vervolg gegeven wordt in 

de nieuwe raadsperiode. 

 

De griffier antwoordt dat de nieuwe raad een besluit neemt over de instelling van de werkgroepen. 

Daarbij is het natuurlijk van belang hoe de huidige leden van de werkgroep oordelen over het nut en het 

functioneren van de werkgroep. 

 

8. Sluiting  

De voorzitter dankt ook de overige aanwezigen voor hun inbreng en sluit de vergadering om 21.25 uur.  

 


