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Beste meneer Kleian,
 
In antwoord op uw brief van 1 juni 2021 vindt u hieronder de beantwoording van 
uw schriftelijk gestelde vragen over de samenwerking van de gemeente met 
Energiek Heusden.

Los van de genummerde vragen die hierna volgen, wilt u 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.

Antwoord
De gemeente Heusden heeft in 2016 een samenwerkingsovereenkomst gesloten 
met Energiek Heusden over het elkaar versterken in het reduceren, verduurzamen 
en goedkoper maken van het energieverbruik binnen de gemeente en dat van de 
gemeente zelf in het bijzonder. Deze overeenkomst is in 2018 verlengd tot 
31 december 2022. De overeenkomst en de daarbij gepaard gaande reguliere 
gesprekken betreffen de gehele energietransitie. Specifieke afspraken rond 
initiatieven voor zonneparken zijn niet gemaakt.

Verder stelde u de volgende genummerde vragen.

Vraag 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?

Antwoord 
Nee, wij stemmen niet in, noch hebben wij ingestemd met een monopoliepositie 
van Energiek Heusden in ruil voor medewerking. Wel heeft Energiek Heusden 
altijd de ambitie geuit om een dergelijk initiatief te ontplooien. In dat kader hebben 
wij initiatiefnemers gewezen op het bestaan van Energiek Heusden en dat deze 
het lokaal eigendom zou kunnen invullen, maar dat dit net zo goed een andere 
partij kan/mag zijn. Bijvoorbeeld een nieuw op te richten lokale coöperatie.
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Vraag 2
Vindt u een claim door een energie coöperatie op een monopoliepositie in ruil voor 
medewerking, zowel vanuit juridisch als moreel perspectief, gewenst?

Antwoord 
Nee, dat vinden wij niet gewenst. 

Vraag 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?

Antwoord
Nee, er is geen sprake van toezeggingen dat initiatiefnemers vrijstelling van leges 
krijgen voor de bouw.

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

Antwoord
Gelet op het antwoord op vraag 3 zijn geen stappen nodig.

Vraag 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?

Antwoord
Zoals aangegeven in het antwoord op vraag 1 hebben wij de initiatiefnemers 
geïnformeerd over het bestaan van Energiek Heusden en dat deze het lokaal 
eigendom zou kunnen invullen. Maar ook dat dit net zo goed een andere partij 
kan/mag zijn, bijvoorbeeld een nieuw op te richten lokale coöperatie. In die zin 
klopt het dat Energiek Heusden gesprekken heeft gevoerd met meerdere 
initiatiefnemers. Er zijn ook signalen en vragen binnengekomen van 
initiatiefnemers over de rol van Energiek Heusden. Dit is niet van invloed geweest 
op het proces om te komen tot een projectlocatie. 

Vraag 6
Zo neen, waarom niet en vindt u het niet belangrijk dat dat soort melding wel bij het 
College komen?

Antwoord
Zie beantwoording vraag 5 . 

Vraag 7
Kunt u nagaan of meer initiatiefnemers voor de aanleg van een zonnepark gewag 
hebben gemaakt van handelingen zoals genoemd in vraag 1 en 2?
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Antwoord
Ja, van enkele partijen zijn er signalen en vragen gekomen over de rol van 
Energiek Heusden. 

Vraag 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?

Antwoord
Ja. Daarom geven we hier ook uitgebreid antwoord op uw vragen en zullen we dat 
ook bij eventuele vervolgvragen doen.

Vraag 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?

Antwoord
De gemeente volgt in dit proces het door de gemeenteraad vastgestelde beleid, 
dat stelt dat het initiatief voor de energietransitie uit de samenleving moet komen. 
De gemeente heeft hierbij een faciliterende rol. Bij gebrek aan initiatieven uit de 
samenleving zou de gemeente een meer sturende rol kunnen spelen, maar daar is 
geen sprake van. Of dit nog steeds wenselijk is, zal worden meegenomen in de 
aankomende evaluatie van de beleidskaders voor zon- en windenergie waar de 
gemeenteraad om heeft gevraagd.

Met vriendelijke groet, 

het college van Heusden,
de secretaris, de burgemeester,

mr. H.J.M. Timmermans drs. W. van Hees 


