
Amendement

VOOR: GL-BBH-CDA-Bloeiend H-D66-Co Jansen (17)
TEGEN: VVD (2)

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

Agendanummer: 8

Onderwerp: Uitgangspunten Lokale Energiestrategie en Transitievisie Warmte – 
Toevoeging uitgangspunten

Ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

Aan het conceptbesluit toe te voegen:
“, waarbij in de Notitie Uitgangspunten Lokale Energiestrategie en Transitievisie Warmte 
de volgende uitgangspunten worden toegevoegd voor de LES.

5. Wij streven naar maximaal lokaal gebruik van lokaal opgewekte energie.
Het voortbestaan van de salderingsregeling in de huidige vorm is onzeker. Het ‘terug 
leveren’ van lokaal opgewekte energie aan het elektriciteitsnet wordt daarmee mogelijk 
onaantrekkelijk. Om de negatieve effecten hiervan te voorkomen dient voorzien te 
worden in lokale opslag van lokaal opgewekte energie, zodat deze op een ander moment 
ook weer lokaal kan worden gebruikt. Hiermee vergroten we ook het draagvlak voor 
lokale opwekking van duurzame energie. Dit betekent dat wij:

a. bij initiatieven voor duurzame opwek van energie de betreffende partij(en) 
stimuleren om te zorgen voor passende opslagcapaciteit. Wij zullen hierbij tevens 
adviseren en ondersteuning bieden, o.a. vanuit het oogpunt van ruimtelijke 
inpassing.

6. Wij sluiten aan op de landelijke intenties inzake lokaal eigenaarschap als genoemd in 
het Nationaal Klimaatakkoord (december 2018, hoofdstuk C5.5 productie uit 
hernieuwbare bronnen op land, afspraken c-2, sub omgevingsparticipatie)
Wij hechten sterk aan het maximaal ten goede laten komen aan onze eigen 
gemeenschap van de (financiële) voordelen van duurzame energieopwekking. Dit 
bevordert draagvlak en vertrouwen, en versnelt daardoor de energietransitie.
Dit betekent dat wij:

a. stimuleren dat een substantieel deel van ieder project in eigendom komt van lokale 
partijen en inwoners. In aansluiting op de hierover gemaakte afspraak in het 
Klimaatakkoord streven we naar minimaal 50% lokaal eigenaarschap. Hierbij kan 
gedacht worden aan een coöperatie, maar ook aan lokale bedrijven.

b. ons actief inzetten om een lokale duurzame energiecoöperatie binnen de gemeente 
in positie te brengen. Deze kan een belangrijke rol spelen bij het verder opzetten 
van duurzame energieprojecten. Daarnaast kan daarmee de lokale economie 
gestimuleerd worden en heeft een coöperatie ook een sterke sociaal bindende rol.”
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Toelichting:
De energietransitie biedt de mogelijkheid aan de Hillegomse inwoners, bedrijven en 
instellingen om de vruchten te plukken van het zelf opwekken van energie. Om deze 
mogelijkheid maximaal te benutten dienen we te borgen dat de lokaal opgewekte energie 
maximaal lokaal wordt gebruikt en lokaal eigenaarschap te stimuleren, in lijn met de 
daarover gemaakte afspraken in het nationaal Klimaatakkoord.

Hillegom, 25 maart 2021

De fractie van GroenLinks,

D. van Egmond

Versie 2

Wijziging t.o.v. versie 1:

Uitgangspunt 5 gewijzigd in:
5. Wij streven naar maximaal lokaal gebruik van lokaal opgewekte energie.
Het voortbestaan van de salderingsregeling in de huidige vorm is onzeker. Het ‘terug 
leveren’ van lokaal opgewekte energie aan het elektriciteitsnet wordt daarmee mogelijk 
onaantrekkelijk. Om de negatieve effecten hiervan te voorkomen dienen de 
mogelijkheden voor lokale opslag van lokaal opgewekte energie nadrukkelijk bekeken te 
worden, zodat deze op een ander moment ook weer lokaal kan worden gebruikt. Hiermee 
vergroten we ook het draagvlak voor lokale opwekking van duurzame energie. Dit 
betekent dat wij:

c. bij initiatieven voor duurzame opwek van energie met de betreffende partij(en) in 
overleg gaan om de mogelijkheden voor lokale opslag te onderzoeken. Wij zullen 
hierbij tevens adviseren en ondersteuning bieden, o.a. vanuit het oogpunt van 
ruimtelijke inpassing.
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