
Amendement

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

Agendanummer: 9

Onderwerp: Omgevingsvisie Hillegom Actualisatie '20 – Heroverweging ambitie 
energieneutraal

Ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

Aan besluitpunt 2 toe te voegen:

met dien verstande dat 

op pagina 16 na de zin ‘In 2018 heeft onze gemeenteraad unaniem de motie 
aangenomen met de ambities: Hillegom energieneutraal in 2030 en klimaatneutraal in 
2050.’ de volgende zin wordt toegevoegd: ‘Bij het vaststellen van de actualisatie 2020 
heeft de raad besloten om deze ambitie te heroverwegen na het vaststellen van de 
LES en de TVW in het najaar van 2021 en de resultaten daarvan te verwerken in de 
eerstvolgende actualisatie van de omgevingsvisie.’

op pagina 35 onder ‘Duurzame energie’ na de zin ‘De gemeenteraad heeft de ambitie 
vastgesteld dat Hillegom energieneutraal is in 2030 en geheel klimaatneutraal in 
2050’. 
de volgende zin wordt toegevoegd: ‘Na vaststelling van de LES en de TVW in het 
najaar van 2021 zal deze ambitie worden heroverwogen en de resultaten daarvan 
worden verwerkt in de eerstvolgende actualisatie van de omgevingsvisie.’

op pagina 55 onder 4.2.5 Energie en klimaat aan de zin ‘Hillegom energieneutraal in 
2030 en klimaatneutraal in 2050.’ het volgende toe te voegen: ‘(heroverweging 
hiervan na vaststelling LES en TVW)’

op pagina 62 onder 'fysieke duurzaamheid; energie en klimaat’ aan het onderwerp 
‘Energieneutraal in 2030 en klimaatneutraal in 2050’ het volgende toe te voegen: 
‘(heroverweging hiervan na vaststelling LES en TVW)’

op pagina 106 na de zinnen: ‘De ambitie in 2030 energieneutraal te zijn, is niet 
eenvoudig haalbaar, zo blijkt uit (de aanvulling op) het MER. De mogelijkheden voor 
duurzame vormen van energieopwekking zijn binnen de eigen gemeentegrenzen 
beperkt, gezien onder meer de wettelijke beperkingen.’ de volgende zin toe te voegen: 
‘Daarom heeft de gemeenteraad besloten om deze ambitie te heroverwegen na 
vaststelling van de LES en TVW in het najaar van 2021.’

Toelichting:
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De gemeenteraad van Hillegom vindt het belangrijk om energieneutraal te worden en wil 
dat de gemeente zich maximaal inspant om dit te bereiken. De raad wil dit in de 
omgevingsvisie verankeren door het stellen van ambitieuze en haalbare doelen. T.o.v. 
het moment waarop de ambitie ‘energieneutraal in 2030, klimaat neutraal in 2050’ is 
vastgesteld is meer informatie beschikbaar over de mogelijkheden om dit te bereiken, 
maar ook over de uitdagingen die daarvoor nog overwonnen moeten worden. Het 
komend najaar zal dit verder geconcretiseerd worden in de LES en de TVW. Deze 
beleidsplannen vormen een goede basis voor een heroverweging van de lokale 
Hillegomse ambitie m.b.t. de energietransitie.  Op basis hiervan kunnen vervolgens 
haalbare en ambitieuze doelen worden gesteld.
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