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Verslag Algemene Ledenvergadering Coöperatieve Vereniging 

Heuvelrug Energie – 31 mei 2018 

De Binder,  Hoflaan 29 Leersum 

 

Er zijn ongeveer 25 leden aanwezig voor het formele gedeelte. Daarnaast zijn er nog 

ruim 15 andere belangstellenden aanwezig geweest tijdens de lezing van Hans 

Haring over de manier waarop in de gemeente Woerden invulling gegeven wordt 

aan de energietransitie.  

 

1. Welkom en opening door de voorzitter 

Peter Haring, interim-voorzitter van Hé, heet iedereen welkom en opent de 

Algemene Ledenvergadering. 

 

2. Vaststellen agenda 

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.  

 

3. Goedkeuring concept verslag ALV 2017 

Het verslag van de ALV van mei 2017 wordt goedgekeurd met dank aan de secretaris 

voor het opstellen ervan. 

Naar aanleiding van het verslag wordt een vraag gesteld over de samenwerking met 

het Revius rond duurzaamheid in hun onderwijsprogramma. De school is 

ondersteuning aangeboden en geeft aan hier zelf in voldoende mate invulling aan te 

geven. dat zien we ook terug in de korte stages die leerlingen doen in bedrijven en 

organisaties. Daar wordt expliciet aandacht aan duurzaamheid besteedt. 

 

4. Goedkeuring Jaarverslag en jaarrekening 2017 

Er zijn geen vagen over het algemene jaarverslag over 2017. Complimenten voor de 

kwaliteit ervan. De terugkoppeling van de kascommissie wordt voorgelezen. de 

leden keuren ook het financiële jaarverslag goed en de penningmeester wordt 

decharge verleend. 

De begroting 2018 wordt goedgekeurd. 

Frits Koens is bereid om zitting te nemen in de kascommissie voor het boekjaar 

2018. 

 

5. Jaarplan 2018 

Peter Haring licht de hoofdlijnen van het jaarplan 2018 toe. Hij geeft aan dat er erg 
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veel moet gebeuren om de ambitie van de gemeente: ‘energieneutraal in 2035’ te 

halen. Hij meldt dat zich gelukkig steeds meer vrijwilligers melden om binnen de 

coöperatie actief te worden. 

Vervolgens lichten de trekkers van de werkgroepen hun eigen plan nog nader toe; 

Jolt Oostra voor de werkgroep Opwekking, Lennard van de Burg voor de werkgroep 

Duurzaam Wonen en Huib de Vriend voor de werkgroep Communicatie. De plannen 

staan beschreven in het jaarplan 2018 die van de site van Heuvelrug Energie te 

downloaden is. 

 

Er wordt een vraag gesteld over de rol en taak van de Duurzaamheidsraad van de 

Gemeente. Antwoord door een van de vrijwilligers van Hé: de Duurzaamheidsraad is 

door de Gemeenteraad ingesteld. Zitting hebben deskundigen uit het 

maatschappelijke veld die de Raad voorzien van advies over de thema’s rond 

duurzaamheid. 

 

6. Rondvraag 

Ruben van Brenk vraagt of Hé zich ook inzet voor het verduurzamen van bedrijven.   

Antwoord; bedrijven kunnen ook lid worden van de coöperatie. We zijn (nog) heel 

actief om bedrijven te benaderen en met hen projecten op te pakken. Als er leden 

zijn die dit onderwerp willen oppakken, dan kan dat zeker. 

Een aanwezig vraagt of energieneutraal automatisch betekent ‘van het gas af’?  

Antwoord: nee, niet automatisch. Echter, de landelijke overheid heeft aangegeven 

om te stoppen met het winnen van aardgas. In het verlengde daarvan heeft ze alle 

Gemeentes gevraagd om een plan te maken om uiterlijk 2035 alle wijken van het gas 

af te halen. 

  

7. Sluiting 

De voorzitter sluit het formele gedeelte van de vergadering en stelt voor een korte 

koffie- en theepauze in te lassen, voordat we overgaan de lezing van Hans Haring. 

Tijdens de pauze zal er taart worden geserveerd, omdat onze cooperatie inmiddels 5 

jaar bestaat. 
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Presentatie van Hans Haring 

 

Hans is wethouder in Zoetermeer en daar onder andere verantwoordelijk voor het 

beleid op het gebied van duurzaamheid. 

Woerden heeft als ambitie om in 2030 CO2 neutraal te zijn. Dat is een stevige 

ambitie en daar hoort een doeltreffend en voortvarend plan bij. 

Hans schetst hoe dit plan tot stand is gekomen en waar het uit bestaat.  

1. Grootschalige hernieuwbare energie vanuit zon, wind, biomassa en aardwarmte 

2. Vanaf 2018 alle nieuwe woningen en gebouwen CO2-neutraal bouwen 

3. In 2030 alle bestaande gebouwen CO2-neutraal 

4. In 2030 geen auto’s meer op fossiele brandstoffen 

5. Geen olie- en gaswinning onder Woerden.  

 

De Gemeente schept de kaders en ondersteunt initiatieven van verschillende 

betrokken stakeholders. De Gemeente heeft dus vooral een regierol. 

Dat doet de Gemeente door: 

» Het ontwikkelen van innovatieve projecten; 

» Het implementeren van bewezen best practices, 

» Het creëren van bewustwording van de noodzaak van een duurzame samenleving; 

» Het uitleggen van de duidelijke economische voordelen; 

» Indien nodig het bieden van financiële ondersteuning. 

 

Vervolgens zoemt Hans in op het proces om te komen tot de keuze van een wijk die 

als eerste van het gas af zal gaan: het Schilderskwartier.  

Uit zijn verhaal wordt helder hoe complex een dergelijk project is en hoeveel 

(doorloop)tijd er nodig is om dit voor elkaar te krijgen. Het gehele proces neemt 

meer dan 10 jaar in beslag. Dat geeft tevens aan dat we geen tijd te verliezen 

hebben en nu moeten beginnen om ervaring op te doen het met aardgas vrij maken 

van wijken. 


