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Gisteren, 18 mei 2021, is tijdens de raadsvergadering gesproken over het zogenaamde REKS bod. Dat 
behelst datgene dat de regio Hart van Brabant meent te moeten doen om de klimaatdoelstellingen te 
realiseren. Op dat bod als zodanig valt van alles of niets af te doen, het is maar hoe je het bekijkt, maar 
dat er iets moet gebeuren valt niet te ontkennen.  
 
Wij hebben geen vragen gesteld over het bod maar alleen voor wat betreft de uitvoering van 
activiteiten in dat kader en dan met name de lokale activiteiten om doelen te realiseren in onze 
gemeente. Wij doelen dan met name op de verdelingen van de financiële opbrengsten, de mogelijke 
deelname in financiële zin aan plannen en wat zijn de opbrengsten die ten goede komen aan de hele 
Heusdense samenleving. Ook speelt nog steeds de vraag, wie controleert het geheel en wat is dan de 
rol van de gemeente in dat geheel.  
 
De antwoorden waren kort en veelzeggend. Ja, de revenuen moeten fifty-fifty verdeeld worden en wij 
denken dat dat wel zal gebeuren. Ja, de samenleving moet er bij betrokken worden en wij gaan kijken 
hoe dat moet. Juridische constructies zullen er komen, wij moeten nog kijken hoe dat gaat.  
Kort gesteld, jullie hebben gelijk maar wij weten niet hoe het moet. 
 
 
Voor belangstellenden, op de volgende pagina’s de volledige uitgesproken tekst. 
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Uitgesproken tekst bij agendapunt REKS definitief bod in de raadsvergadering van 18 mei 2021 
 
Voorzitter, 
 
Vandaag spreken wij over de regionale uitvoering van het klimaatakkoord en ook Heusden 
Transparant onderkent de noodzaak tot veranderingen. Vanuit dat perspectief hebben wij geen enkel 
probleem met de inhoud van het bod. Wij realiseren ons terdege dat wij met de kennis van nu, een 
probleem voor de komende 25 jaar proberen op te lossen. Er zullen wel degelijk nieuwe oplossingen 
komen waarvan wij nu nog geen weet hebben of die in een pril stadium van ontwikkeling zijn. 
Voor wat betreft de uitvoering van de REKS plannen in onze gemeente, ja dat is een heel ander 
verhaal. Dat gebeurd op lokaal niveau en op basis van de visies in het kader van duurzaamheid, wind- 
en zonne-energie. En met de feitelijke uitwerking van die visies in de praktijk hebben wij in 
toenemende mate problemen en toenemende hele grote zorgen.  
In die visies en in de totstandkoming daarvan, hebben  lokale energie coöperaties een belangrijke rol 
als het gaat om de uitvoering van de doelstellingen. Wij missen in toenemende mate de hoognodige 
transparantie in het handelen van de Heusdense lokale coöperatie. Voor elke nieuwe situatie waarin 
deze coöperatie zogenaamd het “lokaal eigendom” invult, wordt een nieuwe rechtspersoon in het leven 
geroepen en inmiddels heeft EH al een aantal “bedrijfjes”.  Opvallend daarbij is dat steeds wordt 
gesteld dat de ALV van de coöperatie een voorname rol heeft. Los van het feit dat wij hier vraagtekens 
bij plaatsen, menen wij dat op deze wijze de afstand van zo’n bestuurlijk vehikel tot de Heusdense 
inwoner steeds groter en bovenal minder transparant en controleerbaar gaat worden. De Heusdense 
inwoner heeft ook geen enkele invloed op die energie vehikels. En als het om de expertise gaat, ook op 
dat punt is een lokale coöperatie overgeleverd aan de grotere ontwikkelaars zo blijkt uit een interview 
op HTR. In dat licht bezien willen wij graag dat Heuden gaat meedoen in een regionaal publiek 
ontwikkelbedrijf.  
Daarom de vraag, wat is de opvatting van het college ten aanzien van de participatie in een regionaal 
publiek ontwikkelbedrijf? 
Lokaal eigendom 
Zoals hiervoor al aangegeven, het “lokale eigendom” dat vereist is, zal in onze gemeente worden 
ingevuld door een rechtspersoon die door een lokale coöperatie wordt opgericht. Bij toekomstige 
lokale projecten, bijvoorbeeld in het verlengde van de REKS, zal net als bij zonnepaneelprojecten is 
gebeurd, vermoedelijk een lokale coöperatie participeren in een “BV zonnepark”, “BV HUB” of “BV 
windpark”.  
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Heeft de gemeente of de inwoner van Heusden invloed op de bestuurders van die BV? Neen, natuurlijk 
niet. Werken de bestuurders van zo’n BV voor niets, neen natuurlijk niet? Wij vinden dan ook dat het 
lokale eigendom ook niet kan worden ingevuld door één “lokale” partij. Wethouder de volgende 
vragen: 
Waarom kiest Heusden er niet voor om zelf te participeren in dergelijke projecten, het kan wel?  
Op welke wijze legt het “lokaal eigendom” verantwoording af aan de lokale samenleving in plaats van 
alleen aan de eigen leden? 
Hoe wordt de betaling van bestuurders in rechtspersonen binnen het lokale eigendom geregeld? 
Welke eisen stellen wij aan de bestuurders van dat lokale eigendom? 
 
Participatie 
Voorzitter, in toenemende mate is er in de landelijke media aandacht voor de rol en positie van energie 
coöperaties. In toenemende mate worden vraagtekens geplaatst bij hun onafhankelijkheid. Die vragen 
leven ook bij ons. Energiek Heusden probeert, op verzoek van de gemeente draagvlak te creëren bij de 
bij omwonenden. Dat doet zij in nauwe samenwerking met bedrijven die belang hebben bij de 
vestiging van een zonnepark, windpark et cetera.  
Wethouder kunt u bevestigen dat Energiek Heusden een onafhankelijke positie heeft, zowel ten 
opzichte van de gemeente als van marktpartijen? Hoe bewaakt het College die onafhankelijkheid? 
Financiën/revenuen 
Ook het financiële plaatje dat hoort bij de invulling van de taken uit de REKS is nog onvoldoende en 
derhalve niet transparant. Ons bekruipt, mede naar aanleiding van een nieuw initiatief in onze 
gemeente, vooralsnog in toenemende mate het gevoel dat ook hier de inwoner van Heusden weer aan 
de laatste mem zal komt te hangen. De gang van zaken rond zonnepark Hooibroeken roept bij ons veel 
vragen op, zeker als dat project maatgevend is voor hetgeen nog moet komen. Waarom in toenemende 
mate vragen? 
Bij een zonne- of windpark zijn er in beginsel drie primair belanghebbenden, dat zijn enerzijds de 
eigenaar van de grond en anderzijds de ontwikkelaar en het “lokaal eigendom”. Afgaande op 
informatie van ontwikkelaars van energieparken toucheert een grondeigenaar een bedrag van vijf- tot 
achtduizend euro per jaar per hectare. Zonder met indexering rekening te houden en uitgaande van het 
gemiddelde van voornoemde bedragen, resulteert dat over in een jaarlijkse vergoeding van 162 k over 
een periode van 25 jaar, ergo in totaal een aantal miljoenen. De eigenaren van dergelijke parken gaan 
zelf uit van een jaarlijks rendement van 10 tot 15 procent over hun eigen vermogen gedurende 25 jaar, 
ergo, ook dat leidt tot miljoenen aan inkomsten.  
Onder het mom van draagvlak creëren bij de omwonenden of de lokale bevolking wordt er van 
initiatiefnemers geëist dat er ook revenuen moeten zijn voor de “lokale” samenleving. Enerzijds langs 
de lijn van financiële participatie door meestal leenbewijzen in de vorm van een obligatie, door 
inwoners/omwonenden waarbij er dus geen eigendom ontslaat, anderzijds door omgevings- of 
zogenaamde duurzaamheidsfondsen. Die inwoner/omwonende die participeert middels een inleg van 
geld, ontvangt ook revenuen. Ja let op, die moet het doen met een rendement van ongeveer 4% en dan 
nog slechts over een periode van 15 jaar. Overigens betaald betrokkenen per jaar een contributie van € 
15 voor Energiek Heusden, anders kan men helemaal niet financieel participeren. 
De “lokale samenleving” zelf wordt afgescheept met een fooi van een paar ton in de voornoemde 
fondsen, en dat zelfs onder de voorwaarde dat er financiële ruimte is. 
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Wethouder, deelt u onze opvatting dat er een zekere mate van evenwicht moet zijn voor wat betreft de 
revenuen van enerzijds de primair belanghebbenden en anderzijds de financieel participerende 
inwoners en de lokale samenleving?  
Deelt u onze opvatting dat die verhouding op basis van het project Hooibroeken volstrekt scheef is lijkt 
te zijn en hoe wilt u dat voorkomen in de toekomst? 
Wat is uw mening over het gedwongen lidmaatschap van Heusden Energiek als men financieel wil 
participeren? 
Voorzitter de ideeën zijn wat ons betreft fantastisch maar de uitvoering dreigt, tot nu toe, dramatisch 
voor onze inwoners te gaan worden. 
Tot zover in eerste termijn. 

 


