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Uitgangspunten Lokale Energie Strategie

1. Versterking van landschapselementen en toerisme: multifunctioneel ruimtegebruik

2. ‘Hollandse Weides’ worden uitgesloten voor energieopwekking anders dan zon op 
daken en/of energieopwekking op en rond infrastructuur; initiatieven voor duurzame 
energieopwekking in de ‘Duurzame Bloementuin’ worden voorgelegd voor 
goedkeuring aan de gemeenteraad, als het geen zonnepanelen op daken betreft of 
initiatieven op en rond infrastructuur.

3. Stimulering van particuliere en zakelijke initiatieven en ontwikkelingen

4. In Holland Rijnland verband optrekken richting Rijk, provincie en gemeenten

5. Maximaal lokaal gebruik van lokaal opgewekte energie

6. Aansluiting bij landelijke intenties lokaal eigenaarschap

Zoals vastgesteld door de raad op 25 maart 2021.











Spoor 4 Zonnepanelen op daken, +74 TJ

37

74

48

Opgave tot 2030

Al gerealiseerd ZonPV dak
Grootschalig
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• Nog veel mogelijk, waarmee doel 2030 voor groot 
deel haalbaar is.

• Vereist gerichte promotie zon op dak. Dit met 
hulp van coöperatie Hillezon faciliteren 

• Innovatie maakt noodzaak grootschalig kleiner

• Ontwikkeling mede bepaald door Rijksbeleid 
(subsidie) en kosten van panelen en elektriciteit

• Opslag van energie wordt steeds belangrijker, 
ook in en om het huis



Spoor 5 Extra duurzame elektriciteit, +48 TJ
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• Langs infrastructuur en boven parkeerplaatsen

• Windenergie en/of zonnevelden, bij voorkeur combinatie

Strategie: nader onderzoek (boven)gemeentelijk

37

74

48

Opgave tot 2030

Al gerealiseerd ZonPV dak
Grootschalig

2030: +15 ha (50 TJ)

 

2030: +1 x 4 MW (50 
TJ)

2030: +6,5 ha (22 TJ)





Doorkijk 2050 … Elektriciteit is de grootste uitdaging

Constateringen:

• Transitie warmte is uitvoerbaar door combinatie van besparen, 
individuele en collectieve duurzame warmte. Hier ligt grote taak voor 
gemeente om dit samen met stakeholders te organiseren

• Transitie mobiliteit is uitvoerbaar en wordt voor een groot deel 
nationaal georganiseerd. Mix van elektriciteit, waterstof en groen gas

• Transitie elektriciteit leidt tot knelpunten. De vraag naar elektriciteit 
groeit. Met alleen kleinschalig kunnen we de vraag niet invullen. Er is 
beperkt ruimte voor grootschalige toepassingen … Energieneutraal 
worden binnen gemeentegrens is uitdaging, vraagt om extra 
onderzoek.
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Groei nodig van 247 
TJ t.o.v. 2019



Wat staat ons nu te doen?

• Spoor 1, 2, 3 en 4 gewoon doen. Beschikbare instrumenten maximaal 
benutten. Wel bij zonPV op dak afstemming Liander

• Spoor 5, nadere verkenning in streek en regio verband hoe invulling 
te geven aan grootschalige opwekking elektriciteit (wind en zon). 
Zeker nodig rond 2030 en daarna om doelen te halen

• Open staan voor innovatie rond productie en opslag elektriciteit

• Creatief combineren in ruimte van energie met andere doelen

• Onderzoek naar mogelijkheden grootschalig zon en wind.
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Vragen
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