
Amendement

Amendement voor de vergadering van de raad van: 25 maart 2021

Agendanummer: 8

Onderwerp: Uitgangspunten Lokale Energiestrategie en Transitievisie Warmte – 
Wijziging uitgangspunten

Ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

Aan het conceptbesluit toe te voegen:
“, waarbij in de Notitie Uitgangspunten Lokale Energiestrategie en Transitievisie Warmte

- in de inleiding de zinsnede ´ Daarnaast hebben inwoners hun hoop gevestigd op 
kernenergie. Dit aandachtspunt hebben we doorgegeven aan Holland Rijnland.´ wordt 
vervangen door ´Daarnaast staat kernenergie landelijk weer op de agenda. Dit valt 
buiten de reikwijdte van een Lokale energiestrategie.’

- uitgangspunt A.2 wordt vervangen door: 
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.
De gestelde doelen van de energietransitie zijn hoog. Dit betekent dat we alle 
mogelijkheden onderzoeken waarmee we onze ambitie mogelijk kunnen invullen. Het 
open landschap van de ´Hollandse Weides´ blijft echter uitgesloten als zoekgebied 
voor zonneweides en windturbines. 
In de ‘Duurzame Bloementuin’ kunnen wel initiatieven ontwikkeld worden voor 
energieopwekking op incourant geworden percelen voor bollenteelt, mits 
landschappelijk goed ingepast en slechts na besluitvorming door de gemeenteraad.

Dit betekent dat wij:
a. openstaan voor initiatieven voor de opwekking binnen de deelgebieden ‘Heerlijke 

Woonplaats’ en de ‘Werkplaats Hillegom’ zoals genoemd in de omgevingsvisie, 
en op gebouwen en (langs) infrastructuur die liggen in de deelgebieden 
‘Hollandse Weides’ en ‘Duurzame Bloementuin’.

b. willen dat initiatieven voor duurzame energieopwekking anders dan 
zonnepanelen op daken van de Duurzame Bloementuin, ter besluitvorming 
worden voorgelegd aan de gemeenteraad.

c. willen dat grootschalige energie-opwek binnen gebieden realistisch, 
milieutechnisch, maatschappelijk (draagvlak) en financieel (lokaal 
eigenaarschap) haalbaar is. We voeren hiervoor een maatschappelijke 
kosten/batenanalyse en/of een omgevingseffectrapportage (OER) uit.

- uitgangspunt A.3 a wordt vervangen door:
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a. Vol inzetten op het actief stimuleren van zonnepanelen op daken, waarbij wij als 
gemeente de rol van aanjager vervullen. Dit betekent dat wij initiatieven hiertoe 
stimuleren en daarnaast op zoek gaan naar ruimte op de Hillegomse daken om 
deze initiatieven, zoals van energiecoöperaties, een grotere kans van slagen te 
geven.

- uitgangspunt B.3. wordt vervangen door:
3. Aan de slag met energiebesparing
De beste besparing is de energie die je niet gebruikt, ook bij warmte. Los van het 
voornemen tot het aardgasvrij maken van de gebouwde omgeving en om 
gebouweigenaren te stimuleren en ondersteunen om gebouwen “transitiegereed” te 
maken, levert isolatie al een grote besparing van gasgebruik. Dit betekent dat er 
stevig ingezet moet worden op het “transitiegereed” maken van gebouwen qua 
isolatie. Daarnaast moet er ingezet worden om de in gebouwen aanwezige 
verwarmingssystemen gereed te maken, in afwachting van het beschikbaar komen 
van een aardgasvrije warmtebron.

Dit betekent dat wij:
a. actief inwoners benaderen en ondersteunen om de huizen optimaal te isoleren, 

ook huurwoningen in overleg met de pandeigenaar. Denk hierbij aan het laten 
uitvoeren van energiescans.

b. naast eigen regelingen ook te faciliteren bij het zoeken en/of verstrekken van de 
juiste (rijks-)subsidies.

c. adviseren welke andere energiebesparende maatregelen te nemen zijn.
d. inzichtelijk maken wanneer nieuwe aardgasvrije warmtebronnen beschikbaar 

komen.
e. geen woningen gedwongen van het gas afsluiten voordat er ten minste wordt 

voldaan aan de punten B.3a tot en met B3d.

- B.5. d wordt vervangen door:
d. biomassa niet zien als de oplossing voor de warmtestrategie of energietransitie. 

Biomassa kan enkel worden toegepast indien het bijdraagt aan het behalen van 
de doelstellingen, bijvoorbeeld als aanvullende energiebron door het gebruik van 
compostwarmte van de Meerlanden.

Toelichting:
Bij de vaststelling van de 2e actualisatie van de omgevingsvisie, later dit jaar, zal de raad 
bovenstaande punten meenemen om de omgevingsvisie in overeenstemming te brengen 
met deze uitgangspunten voor de LES en TVW.

Hillegom, 25 maart 2021

Namens de fracties van

D66, BBH, CDA, VVD,
R.I. Semrek F.J.M. Evers C.H. Langeveld L.M.J. Pijnacker

Co Jansen, GroenLinks, Bloeiend Hillegom,
J.J.R. Jansen D. van Egmond A. Heemskerk-Rekké

Versie 2

Wijziging t.o.v. versie 1:
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In de laatste zin, onder B.5. d de zinsnede “Biomassa kan enkel worden toegepast indien 
het bijdraagt aan het behalen van de doelstellingen, “ gewijzigd in “Biomassa kan enkel 
worden toegepast indien het minimaal CO2-neutraal is, “.
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