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Wij stellen voor: 

de startnotitie “Van Regionaal Energieakkoord Holland Rijnland naar Regionale 

Energiestrategie Holland Rijnland” te onderschrijven.  

 

 

Inleiding 

Elke (energie)regio in Nederland is - na vaststelling van het Klimaatakkoord - verplicht 

een Regionale Energie Strategie (RES) vast te stellen. 

De RES is een instrument om gezamenlijk te komen tot keuzes voor de opwekking van 

duurzame elektriciteit, de warmtetransitie in de gebouwde omgeving en de daarvoor 

benodigde opslag en energie infrastructuur.  

Hillegom heeft binnen Holland Rijnland het Regionaal Energieakkoord in 2017 vastgesteld. 

De voorliggende startnotitie beschrijft de aanpak om van het Energieakkoord Holland 

Rijnland te komen tot een RES Holland Rijnland. De startnotitie geeft daarmee een inkijk 

in de ambities, huidige stand van zaken, proces, planning, governance en kosten.  

De RES 1.0 wordt begin 2021 ter besluitvorming aan de raad voorgelegd. Om de raad aan 

de voorkant van het proces te betrekken, heeft het college Hillegom besloten de 

startnotitie voor te leggen aan de raad. 

Voorgesteld wordt om bijgesloten startnotitie te onderschrijven. 

 

Bestaand kader en context 

Het opstellen van de Regionale Energie Strategie is een nationale verplichting onder het 

nieuwe Klimaatakkoord.  

 

Beoogd effect 

Het Klimaatakkoord schrijft voor dat gemeenten binnen regio's een regionale 

energiestrategie moeten opstellen. De voorliggende startnotitie geeft inkijk in de 

uitgangspunten en het procesvoorstel om de totstandkoming van de RES te realiseren. 

 

Argumenten 

1. De gemeente Hillegom heeft de ambitie om in 2030 energieneutraal te zijn, zoals 

vastgelegd in de Omgevingsvisie "Heerlijk Hillegom, duurzame (proef)tuin van 



Holland". Het onderschrijven van de startnotitie door de raad draagt bij aan het 

realiseren van deze doelstelling; 

 

2. In het nog vast te stellen Klimaatakkoord is het voor iedere gemeente verplicht om 

deel te nemen in een RES-regio en hierin een RES vast te stellen. Voor de gemeente 

Hillegom is dit binnen Holland Rijnland; 

 

3. Gezien het belang en de praktische uitvoerbaarheid om te komen tot een RES 1.0 is 

het gewenst om de voorliggende startnotitie (zo veel mogelijk) te onderschrijven. 

 
Kanttekeningen 

Gemeentes in Holland Rijnland besluiten zelf hoe de raden te betrekken bij de 

voorliggende startnotitie. Mogelijk dat andere raden anders betrokken worden bij de 

startnotitie.  

 
Financiële consequenties 

Elke RES-regio krijgt een financiële bijdrage vanuit het rijk (2019,2020 en 2021) voor de 

uitwerking van de RES. Voor de regio Holland Rijnland zal dit bedrag jaarlijks circa 

400.000 euro bedragen. Binnen de huidige uitvoeringsstructuur van het Regionale 

Energieakkoord is al rekening gehouden met een financiële bijdrage per gemeente en 

overige partners. Deze bijdrage aan Holland Rijnland is reeds opgenomen in de begroting 

van gemeente Hillegom (uitvoeringsprogramma duurzaamheid). 

 

Met de huidige en voorziene inkomsten is het aannemelijk dat Holland Rijnland haar 

bestaande en toekomstige activiteiten zonder additionele bijdrage kan continueren. 

Wanneer het Klimaatakkoord wordt ondertekend, en de financiering van de RES 

inzichtelijk gemaakt wordt, volgt een aangepaste begroting.  

 

Aanpak, uitvoering en participatie 

De voorliggende startnotitie is een product van Holland Rijnland en besproken in het 

PHO+ (Portefeuillehouders Duurzaamheid + Hoogheemraadschap) van 26 september j.l. 

Na enkele wijzigingen is besloten om de startnotitie aan te bieden aan de raden van de 

participerende gemeenten en ter kennisname verzonden aan het AB van Holland Rijnland. 

 

De RES wordt regionaal opgesteld, maar de gemeenteraden zijn verantwoordelijk voor de 

vaststelling. Het is van belang om, vooruitlopend op de uiteindelijke besluitvorming, de 

raden zo goed mogelijk te betrekken in het proces. De voorliggende startnotitie is de 

eerste stap in dit proces om de raden te informeren en te betrekken bij de 

totstandkoming van de RES. 

 

Het proces zoals geschetst binnen deze startnotitie stelt dat de concept RES in juni 2020 

afgerond moet zijn. De finale versie, ook wel RES 1.0, moet vervolgens in maart 2021 

opgeleverd worden aan de provincie. De concept RES zal in het voorjaar 2020 worden 

aangeboden aan de raad, de RES 1.0 zal ter besluitvorming aan de raad worden 

voorgelegd.  

 

Duurzaamheid 

Het onderschrijven van de startnotitie draagt direct bij aan de totstandkoming van de RES 

en daarmee het behalen van lokale, regionale en landelijke energiedoelstellingen. 

 

Hillegom-Lisse-Teylingen (HLT) 

Zowel Hillegom, Lisse als Teylingen zijn onderdeel van de gemeenschappelijke regeling 

Holland Rijnland en wordt de startnotitie aan de raden voorgelegd. 



Urgentie 

Holland Rijnland moet, conform het Klimaatakkoord, in maart 2021 een RES 1.0 

aanbieden aan de provincie. Om de raden vroegtijdig te betrekken bij de totstandkoming 

van de RES wordt deze startnotitie nu aangeboden aan de raad. 

 

Evaluatie 

Voortgang van totstandkoming RES, zowel inhoudelijk als procesmatig, wordt doorlopend 

besproken in bestuurlijke en ambtelijke tafels van Holland Rijnland en de gemeente 

Hillegom. Het informeren van de raad is in die hoedanigheid een continu proces. 

De concept RES zal naar de raad gaan in het voorjaar 2020, de definitieve RES 1.0 zal ter 

besluitvorming aan de raad worden voorgelegd in voorjaar 2021.  

 

Bijlagen en achtergrondinformatie 

– Startnotitie “Van Regionaal Energieakkoord Holland Rijnland naar Regionale 

Energiestrategie Holland Rijnland” 

 
 

namens het college van burgemeester en wethouders,  

 
Mevr. C.B. Baauw  A. van Erk  
secretaris burgemeester 

 
  



Raadsbesluit 

 

 

 

De raad van de gemeente Hillegom, 

 

gelezen het raadsvoorstel Startnotitie “Van Regionaal Energieakkoord Holland Rijnland 

naar Regionale Energiestrategie Holland Rijnland” van 22 oktober 2019, 

 

gelet op artikel 108 van de Gemeentewet, 

 

 

besluit: 

 

de startnotitie “Van Regionaal Energieakkoord Holland Rijnland naar Regionale 

Energiestrategie Holland Rijnland” te onderschrijven.  

 

 

Aldus besloten in de raadsvergadering van 12 december 2019, 

 

 

 

 

drs. P.M. Hulspas-Jordaan A. van Erk 
griffier voorzitter 
 


