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Geacht College,  
 
Tijdens de behandeling van het definitieve bod REKS in de raadsvergadering van 18 mei j.l. hebben 
wij nadrukkelijk aandacht gevraagd voor en opvattingen kenbaar gemaakt ten aanzien van de invulling 
van het zogenaamde lokale eigendom. Wij zijn van mening dat de rol en positie van het lokaal 
eigendom zeer transparant moet zijn in al zijn facetten. In de uitvoering van de REKS is een 
belangrijke rol weg gelegd voor de lokale energie coöperaties. 
In het proces van de bouw van een zonnepark in Heusden is uiteindelijk de keuze gevallen op de 
initiatiefnemer voor het Zonnepark Hooibroeken. In dat initiatief wordt het lokaal eigendom, exclusief, 
ingevuld door Energiek Heusden.  
Graag willen wij weten welke afspraken zijn gemaakt tussen het College enerzijds en Energiek 
Heusden anderzijds over het handelen van Energiek Heusden in het kader van de energietransitie. In 
zijn geheel en in het bijzonder rond de initiatieven voor een zonnepark eind 2020 begin 2021. Wij 
verzoeken u die afspraken schriftelijk aan de raad kenbaar te maken. 
Los van vorenstaande hebben wij de volgende vragen: 
1. Graag vernemen wij of het College instemt of heeft ingestemd met het feit dat Energiek Heusden 

voor wat betreft de invulling van het lokaal eigendom bij de initiatieven voor de eerder bedoelde 
zonneparken, een monopoliepositie eist in ruil voor medewerking? 

2. Vindt u een claim door een energie coöperatie op een monopoliepositie in ruil voor 
medewerking, zowel vanuit juridisch als moreel perspectief, gewenst? 

3. Graag vernemen wij van het College of Energiek Heusden, door u gelegitimeerd, mag toezeggen 
aan initiatiefnemers, dat aan die monopoliepositie gekoppeld is dat de initiatiefnemer vrijstelling 
van leges voor de bouw krijgt? 

4. Indien zulks niet het geval is, welke stappen gaat u ondernemen om dat soort toezeggingen in de 
toekomst te voorkomen? 

5. Wij hebben begrepen dat de gedragingen zoals genoemd in vraag 1 en 2 door een initiatiefnemer 
zijn gemeld bij de commissie die de diverse initiatieven voor een zonnepark heeft beoordeeld, is 
het College van die melding op de hoogte? 
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6. Zo neen, waarom niet en vindt u het niet belangrijk dat dat soort melding wel bij het College 
komen? 

7. Kunt u na gaan of meer initiatiefnemers voor de aanleg van een zonnepark gewag hebben 
gemaakt van handelingen zoals genoemd in vraag 1 en 2? 

8. Deelt u onze opvatting dat alleen al door het feit dat wij voornoemde signalen ontvangen, het 
hoog nodig is dat het College volstrekte helderheid geeft over de rol van partijen in de 
energietransitie en dat het handelen van die partijen volstrekt transparant en legitiem moet zijn? 

9. Deelt u onze opvatting dat om dezelfde redenen het meer dan tijd wordt dat de gemeente 
Heusden zelf een sturende rol neemt in de energietransitie? Zo neen, waarom niet? 

 
In afwachting van uw antwoord verblijven wij, 
namens fractie Heusden Transparant 

 
H.J. Kleian 
Raadslid Heusden Transparant 


