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Datum: 20 december 2021 

Steller van de vragen: Robert Philippo, Fractie PHILIPPO 

Onderwerp: Vragen art. 12 RvO, betreft Zonneveld ’t Groene Hartingshof 

Ter attentie van: Portefeuillehouder 

Cc.:  Griffie 

Vragen en toelichtingen:  

Toelichting 1 De Fractie PHILIPPO D66 heeft tijdens de Ontmoeting van 18 november j.l. de 
presentatie van Zonneveld ’t Groene Hartinghof van Dhr. P. Schoch / Mw. M. 
den Hartog-Vliegenthart (initiatiefnemer) bijgewoond. In deze presentatie is 
op pagina 3 te lezen dat er op 1 september een ambtelijk en bestuurlijk 
gesprek over dit onderwerp heeft plaatsgevonden. 

Vraag 1-1 Klopt de constatering dat op 1-9 voornoemd gesprek heeft plaatsgevonden? 

Vraag 1-2 Klopt het dat bij dit gesprek wethouder dhr. J .Nederveen, vakambtenaar dhr. 
M. Timmers, mw. M. Den Hartog-Vliegenthart, dhr. M. Den Hartog en dhr. P. 
Schoch aanwezig waren? Zo niet, wie dan wel? 

Vraag 1-3 Klopt het dat tijdens dit gesprek een uitgebreidere versie van de aan de Raad 
op 18-11 getoonde presentatie over het Zonneveld ’t Groene Hartinghof aan 
dhr. J. Nederveen en dhr. M. Timmers is getoond en met initiatiefnemers dhr. 
en mw. Den Hartog en dhr. Schoch is besproken? 

Toelichting 2 De Fractie PHILIPPO D66 constateert dat de Raad op 23 september een besluit 
over het raadsvoorstel “Inspraak en vaststellen inpassingsvisie boezem en 
gemaal Hardinxveld-Giessendam” heeft genomen. In dat besluit staat o.m.: 
“De Inpassingsvisie voor het gemaal en boezem Hardinxveld-Giessendam biedt 
geen ruimte voor een grootschalige opwek van zonne-energie”. 

Vraag 2-1 Wat is de reden van de PFH om de Raad vóór 23 september niet over het 
voornoemde private plan in te lichten, hetzij onder geheimhouding, hetzij 
anoniem? 

Vraag 2-2 Is de PFH het met ons eens dat als de Raad vóór 23 september op de hoogte 
van voornoemd plan was geweest dit invloed op het debat en besluit op 23 
september had kunnen hebben? 

Vraag 2-3 Is de PFH het met ons eens dat de Raad voor / op 23 september onvolledig 
door hem is geïnformeerd? 

Vraag 2-4 Is de PFH het met ons eens dat de Raad met de wetenschap van nu het besluit 
van 23 september moet herzien? 

 
Groet, Robert Philippo, Fractie PHILIPPO, LIJSTTREKKER D66 


