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Amendement voor de vergadering van de raad van: 28 mei 2020 

 

Agendanummer: 10 

 

Onderwerp: Concept Regionale Energiestrategie (RES) Hillegom - warmtenet 

 

 

Ondergetekenden stellen het volgende amendement voor: 

 

In besluitpunt II, wens 8 vervangen door: 

“Hillegom heeft de voorkeur om niet afhankelijk te worden van restwarmte uit 

Rotterdam. De benodigde warmte voor Hillegom wordt zoveel mogelijk geleverd door 

andere bronnen zoals aquathermie, zonthermie, riothermie, geothermie en 

membraantechniek.  Daarbij verzoeken wij om andere kansrijke opties open te houden, 

waaronder de potentie van waterstof als energiedrager. Tevens vragen wij daarbij over 

regionale en provinciale grenzen heen te kijken, ook met oog op het koppelen van de 

warmtenetten van verschillende warmtebronnen, waaronder het restwarmtenet.”; 

 

Toelichting: 

Het college stelt als wens 8 voor:  

“Wij vragen Holland Rijnland om actief voor de regio te lobbyen op het aansluiten van 

zoveel mogelijk gemeenten aan een warmtenet dat gevoed wordt met restwarmte uit 

Rotterdam. En waar dit op korte termijn niet mogelijk is, een perspectief te bieden voor 

mogelijke aansluiting op de lange termijn.” 

Maar wij streven naar een maximale opwek binnen de eigen regio en een grote mate van 

onafhankelijkheid. Voor zover dit niet toereikend is of tot betere oplossingen leidt (vanuit 

technisch, ruimtelijk en/of economisch oogpunt), dienen we ook over de regionale en 

provinciale grenzen heen te kijken. Wij willen voor het warmtenet bronnen met meer 

zekerheid, die haalbaar en betaalbaar zijn.  

De ligging van Hillegom en de aanwezigheid van de vele vaarten en sloten bieden 

mogelijk een uitgelezen kans om gebruik te maken van aquathermie. Maar ook andere 

opties moeten hierbij open worden gehouden, zolang deze vallen binnen de hierboven 

gestelde kaders. 
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Wijziging t.o.v. versie 1: 

De laatste zin van het amendement (Tevens … restwarmtenet) vervangen door: 

Hierbij ook te kijken naar de koppeling van warmtenetten van verschillende 

warmtebronnen, waaronder het restwarmtenet. 
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