
Amendement

VOOR: BBH-CDA-VVD-Co Jansen (11)
TEGEN: GL-D66-Bloeiend H (4)

Amendement voor de vergadering van de raad van: 15 juli 2021

Agendanummer: 9

Onderwerp: Omgevingsvisie Hillegom Actualisatie '20 – Energieneutraal in 2050

Ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

Aan besluitpunt 2 toe te voegen:

waarbij het volgende wordt aangepast:
Op pagina 16 wordt de zin “In 2018 heeft onze gemeenteraad unaniem de motie 
aangenomen met de ambities: Hillegom energieneutraal in 2030 en klimaatneutraal 
in 2050.” vervangen door “Onze ambitie is: Hillegom energieneutraal en 
klimaatneutraal in 2050. Daarmee sluiten wij aan bij de doelstelling in de RES 1.0 van 
Holland Rijnland.”;

Op pagina 35 onder Duurzame energie wordt de zin “De gemeenteraad heeft de 
ambitie vastgesteld dat Hillegom energieneutraal is in 2030 en geheel 
klimaatneutraal in 2050.” vervangen door “Onze ambitie is: Hillegom energie- en 
klimaatneutraal in 2050.”;

Op pagina 55 onder Energie en klimaat wordt de tekst “Hillegom energieneutraal in 
2030 en klimaatneutraal in 2050.” vervangen door “Hillegom energie- en 
klimaatneutraal in 2050.”;

Op pagina 62 onder Fysieke duurzaamheid - Energie en klimaat wordt de tekst 
“Energieneutraal in 2030 en klimaatneutraal in 2050” vervangen door
“Energie- en klimaatneutraal in 2050.”;

Op pagina 106 wordt de zin “De ambitie in 2030 energieneutraal te zijn, is niet 
eenvoudig haalbaar, zo blijkt uit (de aanvulling op) het MER.” vervangen door “De 
aanvankelijk uitgesproken ambitie in 2030 energieneutraal te zijn, is niet eenvoudig 
haalbaar, zo blijkt uit (de aanvulling op) het MER.”  Na “De mogelijkheden voor 
duurzame vormen van energieopwekking zijn binnen de eigen gemeentegrenzen 
beperkt, gezien onder meer de wettelijke beperkingen.” wordt toegevoegd “Vandaar 
dat wij de ambitie nu bijstellen naar energieneutraal in 2050, overeenkomstig de 
energiedoelstellingen in de RES 1.0 van Holland Rijnland.”

Toelichting:
Wij vinden het belangrijk om energieneutraal te worden, maar willen daarbij wel 
realistische doelen stellen voor onze inwoners. De Omgevingsvisie gaat nu nog uit van 
het Energieakkoord Holland Rijnland, dat inmiddels is vervangen door de Regionale 
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Energiestrategie (RES) 1.0. Om energieneutraal te zijn in 2030 moet alle energie die in de 
gemeente wordt verbruikt, duurzaam opgewekt worden. Daar hoort ook de energie bij die 
nodig is voor de verwarming van woningen en bedrijven. Bij het opstellen van de RES 1.0 
is duidelijk geworden dat Hillegom zich in een zeer ongunstige positie bevindt als het 
gaat om de warmtetransitie. Er zijn geen concrete aanwijzingen dat vóór 2030 voldoende 
warmte aangevoerd of lokaal opgewekt kan worden. Daarom is de ambitie 
‘energieneutraal in 2030’ op voorhand niet haalbaar. Wel moet nu al vol ingezet worden 
op warmte-isolatie, energiebesparing en de duurzame opwekking van elektriciteit op 
daken van woningen en bedrijven. 
Wij willen bij deze actualisatie van de Omgevingsvisie de ambitie “energieneutraal in 
2030” wijzigen in “energieneutraal in 2050”. Hiermee sluiten we aan bij de doelstelling in 
de RES 1.0 van Holland Rijnland om hier als regio gezamenlijk invulling aan te geven. De 
Lokale Energiestrategie en de Transitievisie Warmte moeten aangeven op welke manier 
we dat gaan doen in gemeente Hillegom.
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