
 

 

Raadsvoorstel Besluitvormend 

 
Concept Regionale Energiestrategie (RES) Hillegom 

 

aan:  de raad van de gemeente Hillegom 

 

zaaknummer:   Z-20-120276 

datum voorstel:   14 maart 2020 

datum collegevergadering:  21 april 2020 

datum raadsvergadering:  28 mei 2020 

agendapunt:   

portefeuillehouder:   Mevr. C.J. Hoekstra 

behandelend ambtenaar:  Joost Veldhoven 

e-mailadres:    J.Veldhoven@HLTsamen.nl 

 

 

Wij stellen voor: 

 

1. De concept Regionale Energiestrategie ter kennisgeving aan te nemen. 

2. De wensen en bedenkingen vast te stellen. 

3. De wensen-en bedenkingen inbrengen op de bijzondere AB-vergadering Holland 
Rijnland van 25 juni a.s. 

 

 

 

 

Inleiding 

Op 27 september 2017 hebben alle regiogemeenten van Holland Rijnland, de provincie 

Zuid-Holland, het Hoogheemraadschap van Rijnland en de Omgevingsdienst West-Holland 

het Energieakkoord Holland Rijnland ondertekend. Binnen dit Energieakkoord is de 

ambitie opgenomen om als regio in 2050 energieneutraal te zijn. Dit is een grote opgave, 

waarmee de regio invulling geeft aan nationale en internationale doelstellingen op het 

gebied van klimaat en energie. Hierbij hebben wij als regio afgesproken in te willen zetten 

op 80% opwek binnen de eigen regio en de resterende 20% aan te vullen met o.a. 

restwarmte of geothermie uit nabijgelegen gebieden.  

 

Ook heeft de gemeente Hillegom in haar omgevingsvisie de ambitie energieneutraal in 

2030 en klimaatneutraal in 2050 opgenomen.  

 

Het opstellen van een Regionale Energiestrategie (RES) komt voort uit het op 28 juni 

2019 gesloten nationale Klimaatakkoord. Dit is de Nederlandse uitwerking van de 

internationale klimaatafspraken van Parijs (2015). De RES is een regionaal document 

waarin voor 2030, met een doorkijk naar 2050, doelen worden gesteld ten aanzien van 

energiebesparing, duurzame energieopwekking, warmte en duurzame mobiliteit. De 

voorliggende concept RES is tot stand gekomen door een samenwerking tussen de 

gemeenten van Holland Rijnland, de provincie Zuid-Holland en het Waterschap. Het 

hiervoor genoemde Energieakkoord Holland Rijnland vormt de basis van onze RES.  

 



Aan de raad wordt gevraagd wensen en bedenkingen bij de concept RES vast te stellen 

gedurende de raadsvergadering van 28 mei 2020. 

 

Bestaand kader en context 

 Energieakkoord Holland Rijnland d.d. 27 september 2017; 

 Klimaatakkoord d.d. 28 juni 2019; 

 De Omgevingsvisie Hillegom; 

 Plan van Aanpak Energietransitie Hillegom: naar een Hillegomse Energiestrategie 

en Transitievisie Warmte d.d. 3 december 2019; 

 Startnotitie ‘Van Energieakkoord naar RES’ dd. 15 september 2019; 

 Concept-RES Holland Rijnland d.d. 2 april 2020. 

  

Beoogd effect 

Op 1 juni a.s. wil de regio de Concept-RES inleveren bij het Nationaal Programma RES 

(NP RES). Om dit te kunnen doen is een collegebesluit nodig. Daarnaast is aan de raden 

gevraagd om wensen- en bedenkingen mee te geven voor de uitwerking van de Concept-

RES naar een RES 1.0.  

 

Het NP RES zal op haar beurt, in samenwerking met het Planbureau voor de 

Leefomgeving (PBL), alle 30 RES'sen doorrekenen en kijken of deze tezamen een 

duurzame opwek van 35 TWh realiseren. Na het indienen van de concept RES zal Holland 

Rijnland zich toeleggen op het formuleren van een RES 1.0, waarbij de wensen en 

bedenkingen en de doorrekening als input dienen, welk in juli  2021 vastgesteld zal 

worden door de verschillende gemeenteraden van Holland Rijnland. 

 

Argumenten 

      
Besluitpunt 1: de concept Regionale Energiestrategie ter kennisgeving aan te nemen 

1. Holland Rijnland moet de concept RES namens de regiogemeenten tijdig 
aanbieden aan het NP RES. De deadline hiervoor, zoals aangehouden door het 
portefeuillehoudersoverleg, was 1 juni 2020. Het Nationaal Programma RES 

(NP RES) heeft de deadline voor de concept RES met 4 maanden verlaat 

(oktober 2020). Echter, door de concept RES nu te behandelen wordt er meer 
tijd overgehouden in het vervolgtraject richting de RES 1.0.  

2. De concept RES sluit aan op het Plan van Aanpak Energietransitie Hillegom: 
naar een Hillegomse Energiestrategie en Transitievisie Warmte, zoals 
vastgesteld door het college op 3 december 2019; 

3. De concept RES is een uitwerking van de startnotitie "Van Energieakkoord 
Holland Rijnland naar Regionale Energiestrategie Holland Rijnland" zoals 

vastgesteld door het college op 19 november 2019 (Z-19-101221); 
4. De concept RES sluit aan op de afspraken en ambities zoals gemaakt in het 

Energieakkoord Holland Rijnland 2017; 
5. De concept RES sluit aan op overige lokaal geformuleerde ambities, zoals 

geformuleerd in de omgevingsvisie Hillegom. 

Besluitpunt 2: in te stemmen met de door het college geformuleerde wensen en 
bedenkingen 

1. Een formele zienswijzeprocedure is in deze niet mogelijk, aangezien een 
zienswijze in Holland Rijnland-verband alleen geformuleerd kan worden als het 
gaat om een bestuurlijk besluit. De regio's zijn echter niet bevoegd tot het nemen 
van een bestuurlijk besluit. Om die reden is gekozen voor het formuleren van 

wensen en bedenkingen op de voorliggende concept RES. De raad is het 
bevoegde orgaan voor het vaststellen van de wensen en bedenkingen op de 
concept RES. 

Besluitpunt 3: de wensen en bedenkingen inbrengen in de bijzondere AB-vergadering van 
25 juni 2020 



1. Na het indienen van de concept RES zal Holland Rijnland zich toeleggen op het 
formuleren van een RES 1.0, waarbij wensen en bedenkingen en de doorrekening 

als input dienen, welk in juli 2021 vastgesteld zal worden door onder andere de 
verschillende gemeenteraden in Holland Rijnland. 

 

Kanttekeningen 

Het is ongebruikelijk om de besluitvorming in te steken middels de voorgenomen wensen- 

en bedenkingenprocedure. Ondanks dat het vaststellen van de concept RES een 

collegebevoegdheid is is gedurende het portefeuillehoudersoverleg Energie van Holland 

Rijnland echter besloten om de gemeenteraad een duidelijke rol te geven in het 

besluitvormingsproces, namelijk op basis van de wensen en bedenkingen.  

 

Financiële consequenties 

Iedere RES-regio krijgt een financiële bijdrage vanuit het rijk voor de jaren 2019, 2020 en 

2021. De regio Holland Rijnland ontvang jaarlijks circa €400.000, waarmee de totale 

bijdrage van het Rijk neerkomt op 1.2 miljoen om de RES op te stellen. Daarnaast 

ontvangt Holland Rijnland ieder jaar een gemeentelijke bijdrage van circa €24.000. De 

kosten voor het opstellen van de RES worden op basis van bovenstaande cijfers volledig 

gedekt. 

 

Aanpak, uitvoering en participatie 

Alle gemeentelijke colleges en raden, alsmede de Gedeputeerde Staten en Provinciale 

Staten (Provincie) en Hoogheemraden en Verenigde Vergadering van het Waterschap 

besluiten in de komende periode (tot 1 juni 2020) over het voorliggende stuk en maken 

hun wensen en bedenkingen kenbaar. 

 

Deze aangedragen wensen en bedenkingen worden door Holland Rijnland meegenomen 

bij het opstellen van de definitieve RES. De concept RES wordt daarnaast door Holland 

Rijnland aangeboden aan het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) dat rond 1 oktober 

2020 haar reactie zal geven. Op basis van deze doorrekening kan Holland Rijnland 

inschatten tot in hoeverre het bod aan duurzaam opgewekte energie volstaat en of 

er bijgesteld moet worden. De definitieve versie van de RES 1.0 dient uiterlijk voor 1 juli 

2021 opgestuurd te worden naar het Nationaal Programma RES (NP RES), waarna elke 2 

jaar een herziening volgt. 

 

In het najaar organiseert de gemeente het communicatie- en participatietraject om te 

komen tot een gedragen RES 1.0 en de doelstellingen en ambities uit de RES te vertalen 

naar de lokale Hillegomse Energiestrategie (HES).  

De insteek in deze is om inwoners zo goed mogelijk te informeren en hierbij vooral ook 

ruimte te bieden voor eigen inbreng. We kunnen het als gemeente niet alleen en 

verwelkomen in die hoedanigheid dan ook initiatieven uit de samenleving.  

 

Duurzaamheid 

Door het vaststellen van een RES geven wij verder vorm aan de Energietransitie.  

 

Hillegom-Lisse-Teylingen (HLT) 

De concept RES wordt tegelijktijdig aangeboden aan de colleges en raden van zowel 

Hillegom, Lisse als Teylingen.  

 

Urgentie 

De deadline voor het indienen van de concept RES in het Klimaatakkoord vastgesteld op 1 

oktober 2020. De regio Holland Rijnland blijft echter 1 juni 2020 hanteren. Om de 

wensen- en bedenkingen in te brengen in de bijzondere AB-vergadering is een 

raadsbesluit in mei noodzakelijk.  



 

Evaluatie 

Na het vaststellen van de concept RES, het formuleren van de wensen en bedenkingen en 

de doorrekening van PBL zal Holland Rijnland het traject richting de RES 1.0 starten met 

als deadline juli 2021. Deze uiteindelijke RES 1.0 zal om de twee jaar geëvalueerd worden 

om te bepalen of de energieregio haar doelstellingen blijft behalen.   

 

Bijlagen en achtergrondinformatie 

1. Wensen en bedenkingen Hillegom. 

 
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 collegebesluit inzake de Regionale Energiestrategie (RES) van 21 april 2020, 

 

gelet op artikel 108 van de gemeentewet, 

 

 

besluit: 

 

1. De concept Regionale Energiestrategie ter kennisgeving aan te nemen. 

2. De wensen en bedenkingen vast te stellen. 

3. De wensen-en bedenkingen inbrengen op de bijzondere AB-vergadering Holland 

Rijnland van 25 juni a.s. 

 

 

Aldus besloten in de raadsvergadering van 28 mei 2020, 

 

 

 

 

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

griffier voorzitter 
 


