
Concept-besluitenlijst van de op maandag 3 oktober 2022 gehouden openbare vergadering van
de Werkgroep Duurzaamheid 

Locatie: Trouwzaal gemeentehuis
Aanvang 19.30 uur
Einde 21.35 uur

Aanwezig zijn:

de heer P. (Paul) Hoogstraten voorzitter 

de heren A.A. (Arie) van den Berg, 
G.P. (Gert) Maas; 
L.W. (Willem) Pors
A. (Arie) de Rooij raadsleden.

H.J. (Rick) van der Pol  .
M.I. (Merlijn) Timmers beleidsmedewerkers duurzaamheid.

mevr. A.M. (Anneke) Bode-Huizer plv. griffier.

Afwezig met kennisgeving:

de heer W. (Wim) de Ruiter, raadslid
de heer T.L. (Timon) van Zessen burgerlid

de heer J. (Jan) Nederveen wethouder.

1. Opening

De  voorzitter  opent  de  vergadering  en  heet  iedereen  van  harte  welkom  bij  deze  openbare
vergadering van de Werkgroep Duurzaamheid. 

Afwezig zijn Wim de Ruiter, Timon van Zessen en wethouder Jan Nederveen.  

2. Vaststellen agenda

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

3. Vaststellen  van  de  besluitenlijst  van  de  vergadering  van  de
werkgroep op 4 juli 2022   

 

 

gemeente 
 Hardinxveld-Giessendam



De besluitenlijst van de vorige vergadering wordt ongewijzigd vastgesteld. 

4. Bijpraten hoofdonderwerpen Actuele onderwerpen  

De heer Merlijn Timmers geeft aan de hand van een presentatie (sheet 1 t/m 4) een toelichting op:
- Uitvoeringsprogramma Energietransitie; 
- Communicatie
- Regionale Samenwerking

Tijdens de presentatie worden diverse vragen gesteld en beantwoord.
Noot griffie: de presentatie is achteraf toegevoegd in de vergaderapp.

5. Inzet rondom aanpak energiearmoede

De heer Merlijn Timmers geeft aan de hand van een presentatie (sheet 5 t/m 9) een toelichting op de
aanpak van Energiearmoede. 

Tijdens de presentatie worden diverse vragen gesteld en beantwoord.

6. Laadpalenbeleid

De heer Merlijn Timmers geeft aan de hand van een presentatie (sheet 10 t/m 14) een toelichting op
dit agendapunt. 
Er  volgt  een  korte  inventarisatieronde  over  de  bespreekpunten  (participatie,  hoever  lopen  naar
laadplek, verlengd privaat, laadkleven en laden in de blauwe zone). De wensen/voorkeuren worden
verwerkt in het op te stellen laadpalenbeleid. 

De heer Timmers komt schriftelijk terug op een vraag over het nu aanwezige aantal laadpalen. 

7. Mogelijkheid tot het stellen van vragen over recent verschenen
informatie, die eerder geplaatst is op de lijst van ingekomen
stukken 

Er wordt gesproken over de informatie t.a.v. 
 Onderzoek windpark Avelingen (binnen gekomen in week 28) 

De heer Merlijn Timmers geeft aan dat het goed is dat hij de gevoelens van de werkgroep kent zodat
hij die kan toetsen. De signalen t.a.v. het participatietraject dat de gemeente Gorinchem loopt (en dan
m.n. de vragen / metingen van de Rijksuniversiteit Groningen) worden meegenomen. 

De heer Timmers biedt aan om vragen die tussentijds opkomen per mail aan hem te stellen.   

 Startnotitie Nationaal Programma Landelijk Gebied (binnen gekomen in week 36)
Voor kennisgeving aangenomen. 

8. Plannen volgende bijeenkomst en indicatie agendavorming  
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Het volgende overleg staat gepland op 31 oktober 2022. De voorgestelde onderwerpen (verduurzaming 
maatschappelijk vastgoed en – indien mogelijk – uitkomsten inventarisatieronde langs verenigingen) 
worden ingepland. 

.

9. Rondvraag 

Hiervan wordt geen gebruik gemaakt.

10.  Sluiting 

De voorzitter dankt ook de overige aanwezigen voor hun inbreng en sluit de vergadering om 21.35
uur. 

Voor dit verslag, 
Anneke Bode. 
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