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Inhoud mededeling 

 
1. Inleiding 

 

Voor het zomerreces heeft uw gemeenteraad de concept Regionale Energiestrategie (RES) 
voor kennisgeving aangenomen en heeft u bij Holland Rijnland wensen en bedenkingen 
ingebracht. De concept RES, de door de dertien deelnemende gemeenten ingebrachte 
wensen en bedenkingen en de doorrekening van het Planbureau voor de Leefomgeving 
(PBL) vormen samen het vertrekpunt om te komen tot de RES 1.0. In het najaar vindt 
participatie met bewoners en belangstellenden over de concept RES plaats.  De 
uitkomsten van de participatie, de wensen en bedenkingen, de harde en zachte 

restricties, MER vormen de gezamenlijke input om te komen tot een RES 1.0. De 
besluitvorming van de RES 1.0 in de gemeenteraden vindt naar verwachting voor het 
zomerreces plaats. 
 

Recentelijk zijn we ook gestart met het traject op te komen tot onze Lokale 
Energiestrategie (LES) en Transitievisie Warmte (TVW). Na maanden van voorbereiding 

willen we nu het gesprek aangaan met onze samenleving, de inwoners, stakeholders en 
belangrijke ketenpartners. Het participatie- en communicatietraject voor zowel de RES als 
de LES en TVW worden met elkaar vervlochten, aangezien veel zaken met elkaar 
samenhangen. 
 
In deze raadsbrief wordt u geïnformeerd over de stand van zaken rondom de RES, LES en 
TVW, de koppeling tussen regionale en lokale participatie en delen we met u de 

voorlopige planning tot december 2021.  
 

2. Stand van zaken  
 
Wensen en bedenkingen (RES) 
 
Voor het zomerreces is de concept RES door alle deelnemende gemeenten van Holland 

Rijnland voor kennisgeving aangenomen en zijn er wensen en bedenkingen geformuleerd 

en ingediend. De opgehaalde wensen en bedenkingen vonden met name hun weerslag op 
de vier Uitvoeringslijnen (Warmte, Energie & Ruimte, Duurzame Mobiliteit en 
Energiebesparing), proces, aanpak en participatie. De wensen en bedenkingen zijn op 1 
oktober 2020 gedeeld met het Nationaal Programma RES (NP RES). De komende 
maanden zullen de wensen en bedenkingen, de doorrekeningen van PBL en de input 

opgehaald middels het participatietraject bijdragen aan de totstandkoming van de RES 
1.0. 
 
Kansenkaart Ruimte en Energie (RES) 
 



 

 

Gedurende het zomerreces heeft de werkgroep Ruimte en Energie, Holland Rijnland, zich 
ingezet om op basis van het voorkeurscenario Infrastructuur & Landschap tot een 

kansenkaart te komen1. De kansenkaart biedt inzicht in de mogelijke opweklocaties voor 
duurzame zonne- en/of windenergie langs infra en op knooppunten en fungeert als 
onderlegger voor het participatieproces. Op basis van de kansenkaart kan met raden, 

inwoners en stakeholders het gesprek aangegaan worden over de ruimtelijke inpassing 
van duurzame energieopwekking en daarmee onze lokale bijdrage aan de energieopgave 
van Holland Rijnland. In de kansenkaart zijn daarnaast, door gezamenlijk optrekken van 
de Duin- en Bollenstreek, de beschermde ISG-gronden zoveel mogelijk weggelaten als 
potentiele gebieden voor duurzame opwek. In het kaartmateriaal zijn zowel N- als A-
wegen en knooppunten opgenomen voor opwek langs infrastructuur. 
 

Presentatie proces LES en TVW 
 
In juni is Royal Haskoning DHV in samenwerking met communicatiebureau EMMA gestart 
aan het opstellen van de LES en TVW. In de eerste fase stond het opstarten van het 
project centraal en hebben we aandacht besteed aan het informeren van zowel de 
ambtelijke projectgroep als het college en de raad. Op de achtergrond zijn alle informatie 

en onderzoeken verwerkt in het iReport2 en wordt dit momenteel voor iedereen 

toegankelijk gemaakt.  
 

3. Participatie- en communicatie inzake de RES, LES en TVW 
 
We staan inmiddels aan de start van het participatie- en communicatietraject voor de 
RES, LES en TVW. Hierbij worden we ondersteund door communicatiebureau EMMA die 

voor zowel de Holland Rijnland (RES) als de HLT-gemeenten (LES/TVW) actief is.  
 
 
Vanuit Holland Rijnland worden er diverse tools ontwikkeld om de communicatie en 
participatie richting onze inwoners en bedrijven vorm te geven, dit zorgt ook voor de 
nodige uniformiteit richting inwoners en stakeholders in onze regio. We gebruiken deze 
tools en bewerken ze waar nodig om ze aan te laten sluiten bij de participatie voor onze 

Lokale Energiestrategie en Transitievisie Warmte. Hiermee zorgen we ervoor dat we met 
één integraal verhaal naar onze inwoners en stakeholders communiceren. 
 
RES 

Participatie- en communicatie inzake de RES kent een regionaal karakter en zal in die 
hoedanigheid worden verzorgd door Holland Rijnland én de lokale gemeenten. Holland 

Rijnland zal zich als energieregio voornamelijk richten op het faciliteren van de regionale 
opgave. Denk hierbij aan een regionale enquête, webinars en het verzorgen van tools 
voor lokale communicatie- en participatie. Onderwerpen als warmte, energiebesparing en 
duurzame mobiliteit zijn daarnaast met name lokaal georiënteerd en zijn belegd bij de 
individuele gemeenten vanuit het participatie- en communicatietraject LES en TVW.  
  
Het participatie- en communicatietraject wordt door Holland Rijnland georganiseerd langs 

een drietal lijnen, namelijk:  
a. Reflectie en inzichten (okt-dec), waarbij een regionale enquête en een digitale 

bijeenkomst georganiseerd worden. Voor de Duin- en Bollenstreek zal deze 
Webinar naar alle waarschijnlijkheid op woensdag 10 november 2020 
plaatsvinden (20:00-21:15); 

b. Terugkoppeling (jan-maart), waarbij de focus ligt op het terugkoppelen aan 
inwoners wat er in de eerste fase is opgehaald. Holland Rijnland organiseert in dit 

kader informele activiteiten, zoals bijvoorbeeld een RES College, om de aandacht 
vast te houden;  

c. Besluitvorming (april-juni), waarbij nieuwsbrieven en persberichten verstuurd 
worden om inwoners te informeren over het lopende besluitvormingsproces in de 
raden van Holland Rijnland. 

 

Naast de hierboven genoemde activiteiten worden door Holland Rijnland tevens tools 
ontwikkeld welk door de individuele gemeenten ingezet kunnen worden ten behoeve van 

                                                
1 Bijlage 1: Kansenkaart en legenda Regionale Energiestrategie, Holland Rijnland 
2 Het iReport is een online digitaal platform waarmee informatie op visuele wijze wordt gepresenteerd en zal begin november 
live gaan 



 

 

het lokale communicatie- en participatietraject. Dit lokale traject zal in de HLT-
gemeenten, zoals eerder gesteld, zich focussen op de RES, LES en TVW.  

 
LES en TVW 
De vervlechting van het communicatie- en participatietraject van de LES en TVW met die 

van de RES is belangrijk. We spreken namelijk over hetzelfde onderwerp, wat kan er 
lokaal en wat betekent dat regionaal, maar ook wat willen we regionaal en hoe doen we 
dat lokaal. Dezelfde thema’s, hetzelfde grondgebied en met dezelfde inwoners en 
stakeholders. Dat communicatiebureau EMMA betrokken is bij zowel de RES als de LES en 
TVW is een groot voordeel. De toolbox die EMMA ontwikkelt voor Holland Rijnland wordt 
verrijkt met onze lokale kennis en ingezet voor het gezamenlijk communicatie- en 
participatietraject van de RES als LES en TVW.  

 
Inwoners  
We kunnen het participatietraject niet uitvoeren zoals we dat normaal graag doen, de 
straat op en met inwoners in gesprek gaat. We hebben daar dus andere manieren voor 
gevonden. De straatgesprekken met inwoners vervangen we door digitale interviews met 
een aantal inwoners. Deze diepte-interviews zijn kwalitatief van aard en aanvullend op de 

eerder gehouden enquête. Naast deze kwalitatieve interviews zetten we ook een digitale 

enquête online, die naast het Digipanel voor alle inwoners bereikbaar is. De interviews en 
enquête worden aangevuld met een Webinar voor onze inwoners en stakeholders. Op 
deze manier kunnen we een grote groep belangstellende inwoners en betrokken 
stakeholders op de juiste wijze betrekken bij en informeren over de RES, LES en TVW. 
 
Stakeholders en ketenpartners 

Onze stakeholders benaderen we tevens voor deelname aan digitale interviews en voor 
onze ketenpartners organiseren we een apart (digitaal) overleg over de RES 
(Kansenkaart), LES en TVW. Onze stakeholders zijn in deze onder andere de 
ondernemersverenigingen, LTO, Cultuurhistorisch Genootschap en Zuid-Hollands 
Landschap. Ketenpartners zijn onder andere Liander, Stek en het Hoogheemraadschap.  
 

4. Planning  

 
Het komende jaar zullen we zowel binnen de energieregio Holland Rijnland als op lokaal 
niveau werken aan de verduurzaming van onze energievoorzieningen. De planning op 
hoofdlijnen is daarmee als volgt:  

 
Datum Actie 

 
Oktober t/m december 2020 Participatievenster RES, LES & TVW: 

- Webinar RES, Holland Rijnland, op 
10 november 2020 voor 
raadsleden en inwoners 

- Interviews inwoners 
- Interviews stakeholders 

- Bijeenkomst ketenpartners 
- Digitale enquête voor inwoners 
- Webinar voor inwoners en 

stakeholders RES 
- Webinar voor inwoners en 

stakeholders LES/TVW 
 

Januari 2021 Regionale raadsledenbijeenkomst 
georganiseerd door Holland Rijnland 

i.h.k.v. opbrengst participatie 
 

Februari 2021 Doorrekening RES, uitgevoerd door PBL en 
NP RES, gereed 

 
Raad: uitgangspunten LES en TVW 
vaststellen, o.a. op basis van uitkomsten 
participatietraject RES en doorrekening 
PBL/NP RES  
 



 

 

Februari t/m maart 2021 Opstellen RES 1.0 
 

Maart 2021 
 
 

 
 
Maart t/m april 2021 

Bespreking RES 1.0 in Stuurgroep/PHO+ 
en daarna vrijgave stukken 
 

Informatieve regionale bijeenkomst RES  
 
Participatie inwoners en stakeholders 

April 2021 Bespreking en vaststelling RES in B&W 
 

Mei 2021 
Mei t/m juni 2021 

Raad: concept LES en TVW bespreken 
Besluitvorming RES in gemeenteraden 

 
1 juli 2021 Definitieve versie RES 1.0 gereed 

 
Participatie inwoners en stakeholders 

Oktober 2021 Raad: vaststelling LES en TVW 
 

 

5. Slot 
 

Indien u vragen heeft naar aanleiding van deze brief of anderzijds over de regionale- en 

lokale energiestrategie of transitievisie warmte kunt u contact opnemen met 

verantwoordelijk ambtenaar Joost Veldhoven (J.veldhoven@hltsamen.nl) 

 

Hopende u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd,  

 

Karin Hoekstra 
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Bijlage 1: Kansenkaart en legenda Regionale Energiestrategie, Holland Rijnland 
 

 
 
 
 

 


