
 

 

Hillegom 

 
 

Raadsbrief 

 
Stand van zaken Energietransitie 

 

aan:  de raad van de gemeente Hillegom 

 

zaaknummer:   Z-20-134379 

datum collegevergadering:  9 november 2021 

portefeuillehouder:   Mevr. C.J. Hoekstra 

behandelend ambtenaar:  M. Waterreus 

embargo:   ☐ 

 

 

De energietransitie gaat veel van de samenleving vragen. Maar wat precies, is voor veel 
mensen nog onduidelijk. De afgelopen twee jaar heeft de gemeente Hillegom gewerkt aan 
het opstellen van een Lokale Energiestrategie (LES) en een Transitievisie Warmte (TVW). 

De TVW heeft u inmiddels vastgesteld, hierin heeft u uw doelstellingen voor 2025 en 2030 
vastgelegd.1 De TVW is een eerste stap op weg naar aardgasvrij in 2050. De LES is 
inmiddels ook aan u gepresenteerd en hierover besluit u in de raad van 9 december.  
In deze raadsbrief leest u meer over de projecten in het kader van de energietransitie die 
we nu uitvoeren. Daarnaast leest u over het ‘Uitvoeringsprogramma Energietransitie’ dat 
we gaan opstellen.  

 
Wat doen we nu al? 
De LES en de TVW hebben de opgave waar Hillegom voor staat inzichtelijk gemaakt. Maar 
terwijl we hieraan werkten, zaten we niet stil. Hieronder vindt u een overzicht van 
projecten of acties in het kader van de energietransitie, die in de laatste twee jaar zijn 
gestart of uitgevoerd. Deze projecten kwamen voort uit het Duurzaamheidsprogramma 
Hillegom en vormen de eerste aanzet voor het Uitvoeringsprogramma Energietransitie. 

Deze lijst wordt straks verder aangevuld en uitgewerkt met projecten die voortkomen uit 
de LES en de TVW. Het gaat om projecten en acties waarmee we onze inwoners, 
ondernemers en verenigingen informeren, faciliteren en/of enthousiasmeren, want alleen 
samen kunnen we onze ambitie van energieneutraal in 2050 realiseren. 
 

Project Wanneer 

Regeling Reductie Energiegebruik (RRE)  
- Voucheractie voor huiseigenaren (RRE-subsidie) 
- Aanvullend: Inkoopactie voor huiseigenaren 
- Aanvullend: Advisering verduurzaming VvE’s 
- Gedeelde communicatiecampagne Duin en 

Bollenstreek 

2020 tot begin 2021 
 

Oprichting energiecoöperatie faciliteren 2021 

Werken met de energiecoaches. Activiteiten van de 
energiecoaches zijn o.a. 

- Keukentafelgesprekken bij inwoners, wanneer van 
toepassing inclusief meting met warmtecamera en/of 

CO2-meter 
- Organisatie maandelijkse online themasessies voor 

kennisdeling en inspiratie 

2019 - heden 

Duurzaamheidslening  2016 - heden 

Bandenspanning-project  2020 - 2021 

Duurzaamheidskatern Weekendkrant 2020 - 2021 

Duurzaamheidsmarkt in het Fioretti College 2019 

                                                
1 De doelen uit de TVW zijn: in 2025 10% energiebesparing in de gebouwde omgeving ten opzichte 
van 2014, en in 2030 15%. 



 

 

Pilot bouwjarenaanpak energie besparen voor koopwoningen 
in samenwerking met Duurzaam Bouwloket 

2021 en verder 

Uitwerken huurdersactie energiebesparing 2021 en verder 

Haalbaarheidsonderzoek aardwarmte Duin- en Bollenstreek 2021 en verder 

Verduurzaming gemeentelijk vastgoed 2020 - heden 

Oprichting energieloket voor bedrijven 2022 en verder 

Een aantal werkzaamheden zijn uitgevoerd door de 
Omgevingsdienst West-Holland (ODWH), zoals: 

- Informeren over de plicht voor energielabel C voor 
kantoren 

- Informatieplicht energiebesparing en daaraan 
gekoppeld energiebesparingsplicht bedrijven 

2020 - heden 

Beschikbaar stellen van gratis en onafhankelijk advies bij het 
Duurzaam Bouwloket 

2016 - heden 

Deelname aan Duurzame Huizenroute inclusief 
communicatiecampagne 

2018 - 2020 

 
Het Uitvoeringsprogramma Energietransitie 
De LES en de TVW zijn twee documenten met veel onderlinge raakvlakken. De TVW is 

een verplichte visie die voortkomt uit het Klimaatakkoord en is gericht op warmte/de 
warmtetransitie. De LES is onze lokale vertaling van de RES (Regionale Energiestrategie) 
en richt zich op het totale energieverbruik in onze gemeente, hoe we daarop op kunnen 

besparen en hoe we duurzaam in ons energieverbruik kunnen voorzien. 
Als de LES en TVW ons één ding leren, is het dat Hillegom een grote uitdaging 

aangaat. De doelstellingen kunnen alleen behaald worden, als we hier hard aan (blijven) 
werken en inwoners, ondernemers en verenigingen stimuleren om mee te doen. Daarom 
werken we de komende maanden aan een Uitvoeringsprogramma Energietransitie. Hierin 
komen alle concrete projecten te staan die we de komende jaren willen uitvoeren om de 

doelstellingen uit de LES en de TVW te realiseren. In het Uitvoeringsprogramma 
verwerken we daarnaast input uit het participatieproces die niet thuishoorde in een visie 
of strategie. Een voorbeeld daarvan is de behoefte van veel inwoners aan betrouwbare 
informatievoorziening door de gemeente, bijvoorbeeld over de verduurzaming van hun 
woning. Per project bevat het uitvoeringsprogramma een planning, een streefdoel, een 
raming van de kosten en de partijen of doelgroepen met wie we willen samenwerken. 

Het opstellen van een uitvoeringsprogramma  vraagt tijd. We verwachten het 

complete uitvoeringsprogramma in mei 2022 aan de raad te kunnen presenteren. In de 

tussenliggende periode werken we verder aan de bovengenoemde projecten. 
  
Communicatie en Participatie 
De energietransitie is bij een gezamenlijke verantwoordelijkheid en uitdaging. 
Communicatie en participatie spelen daar een essentiële rol in. Het is niet iets dat we er 
even bij doen, maar het wordt geïntegreerd in het uitvoeringsprogramma. Communicatie 

en participatie maken deel uit van het instrumentarium dat we tot onze beschikking 
hebben om onze doelen te bereiken. Tijdens het opstellen van de LES en de TVW hebben 
we daar ervaring mee opgedaan die we bij het opstellen van het Uitvoeringsprogramma 
zullen gebruiken. De participatie stemmen we af op het, nog vast te stellen, 
participatiebeleid. Voor de uitvoering van de LES zien we vooralsnog twee lijnen van 
participatie. 

1. In gesprek over de uitvoering van de LES 
2. In gesprek over concrete projecten in de gemeente 

 
In gesprek over de uitvoering van de LES 
Met het Uitvoeringsprogramma Energietransitie starten we verschillende projecten op. 

Deze zullen voornamelijk bestaan uit maatregelen die gericht zijn op besparing, mobiliteit 
en kleinschalige en grootschalige opwek. We maken gebruik van het burgerpanel om 

hierover in gesprek te gaan. Daarnaast gaan we aan de slag met een doorlopende 
campagne om inwoners te informeren over de energietransitie. 
 
In gesprek over concrete projecten in de gemeente 
Als we een project starten voor een specifieke omgeving of een specifieke doelgroep, dan 
zoeken we daar het gesprek mee op. In zo’n participatietraject sluiten we aan bij de 
wensen van de doelgroep, bieden we ruimte voor dialoog, laten we zien wat we met de 

opbrengsten doen en gaan we zowel digitaal als fysiek met mensen in gesprek. 



 

 

 
Ervaringen delen 

Overal in Hillegom doen mensen al ervaringen op met verduurzamen. Die initiatieven 
brengen we verder door ze te delen en onze koplopers te stimuleren. Tegelijkertijd 
houden we oog voor andere belangen en andere zaken die inwoners mogelijk 

belemmeren om mee te doen. 
 
Hoe nu verder? 
De komende maanden werken we aan de uitwerking van het Uitvoeringsprogramma 
Energietransitie. Het college is bevoegd om een uitvoeringsprogramma vast te stellen. 
Gezien de grote opgave die voor ons ligt, verwachten we dat het Uitvoeringsprogramma 
Energietransitie niet binnen de beschikbare budgetten uitgevoerd kan worden. Wanneer 

dat zo is dient het college voor haar vastgestelde Uitvoeringsprogramma Energietransitie 
een budgetaanvraag in bij de raad. Naar verwachting zal dit in mei 2022 gebeuren. Op 
Prinsjesdag is er in totaal 70 miljoen euro toegezegd voor gemeenten ten behoeve van de 
energietransitie. Het is op dit moment nog niet bekend hoeveel daarvan ter beschikking 
komt van Hillegom. 

 

 

 


