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Inhoud mededeling 

 

Een overgang naar een duurzame energievoorziening is belangrijk om klimaatverandering 

tegen te gaan. De gemeente Hillegom heeft als ambitie energieneutraal in 2030 en 

klimaat neutraal in 2050.  

Landelijk is de ambitie om in 2050 de energievoorziening bijna helemaal duurzaam en 

CO2-neutraal te hebben. Dit betekent dat we ook woningen en utiliteiten op andere wijze, 

dan met aardgas, moeten gaan verwarmen.  

Om tot die energietransitie tot komen heeft het Rijk op 28 juni 2019 het klimaatakkoord 

gepresenteerd, waarin 600 afspraken staan om de uitstoot van broeikasgassen tegen te 

gaan. Het klimaatakkoord wordt regionaal vertaald in de RES. Lokaal willen we de LES 

vormgeven: een lokale energiestrategie waarin we onze route kaart op weg naar een 

energie neutrale gemeente vormgeven.   

 

 

Regionale Energiestrategie (RES) 
Eén van de afspraken uit het Klimaatakkoord is het opstellen van de RES. Onlangs heeft u 

uw wensen en bedenkingen over de RES uitgesproken en werken we de komende 

maanden in Holland Rijnland verband toe naar de RES 1.0. In deze RES staan de 

regionale ambities en doelstellingen om, als regio, bij te dragen aan het verminderen van 

CO2-uitstoot. Het is aan elke individuele gemeente om deze regionale doelstellingen te 

vertalen naar lokaal beleid, zoals de Lokale Energiestrategie, Transitievisie Warmte en 

overkoepelend de Omgevingsvisie Hillegom en de juridische vertaling naar een 

Omgevingsplan.  

 

 

Lokale Energiestrategie en Transitievisie Warmte  
Eind 2019 heeft het college ingestemd met het plan van aanpak Lokale Energiestrategie 

(LES) en Transitievisie Warmte (TVW) en deze is ter informatie naar de raad gestuurd. 

Met de LES gaan wij de regionale doelstellingen borgen en de ambities, die in de 

Omgevingsvisie Hillegom zijn opgenomen. Op basis van het plan van aanpak hebben we, 

begeleid door stichting Rijk, het project om te komen tot een LES en een TVW Europees 

aanbesteed. Op onze aanbesteding hebben we 10 inschrijvingen ontvangen. De opdracht 

is medio mei gegund aan Royal Haskoning DHV (RHDHV). 

 

Samen met RHDHV gaan we de komende 1,5 jaar werken aan een energiestrategie voor 

Hillegom en een Transitievisie Warmte. Dit is een intensief traject waarin participatie hoog 



 

 

op de agenda staat. De energietransitie gaat iedereen aan: onze inwoners, stakeholders 

(zoals maatschappelijke partners en ondernemersverenigingen) en ketenpartners (zoals 

de netbeheerder, het Hoogheemraadschap en woningcorporaties). Daarom is het 

belangrijk om hen te vragen naar hun ideeën, wensen en behoeften, en samen met de 

ketenpartners tot een ambitieuze, maar realistische en haalbare LES en TVW te komen, 

passend binnen de RES. Een integrale afweging binnen de Omgevingsvisie Hillegom is 

daarbij van belang. 

 

Lokale Energiestrategie (LES) 

In de LES maken we strategische keuzes op de thema’s die ook in de RES aan bod 

komen; 

- Energiebesparing 

- Duurzame energie 

- Duurzame warmte (uitwerking in de TVW) 

- Duurzame mobiliteit 

Deze LES 1.0 wordt onze routekaart, onze strategie, naar een energie neutrale gemeente. 

Onze huidige ambitie van energieneutraal in 2030 houden we bij de actualisatie van de 

Omgevingsvisie integraal tegen het licht en stellen we mogelijk bij naar een haalbare en 

realistische ambitie en bijbehorende doelstellingen. Hierin zijn de ambities van Hillegom 

en de uitgangspunten van de RES leidend en geven we vorm aan onze lokale invulling. 

Binnen de Omgevingsvisie vindt een integrale afweging plaats met andere ruimtevragers. 

 

Transitievisie Warmte (TVW) 

Het opstellen van een TVW is ook één van de afspraken uit het Klimaatakkoord. Wij 

moeten voor eind 2021 een Transitievisie Warmte vaststellen. Met deze Transitievisie 

maken wij het tijdspad inzichtelijk: wanneer kunnen welke wijken of buurten van het 

aardgas worden afgekoppeld. Voor de wijken of buurten die voor 2030 gepland staan, 

maakt de gemeente ook de mogelijke warmte-alternatieven bekend. 

 

 

Het proces om te komen tot een LES en een TVW 
Op ambtelijk niveau wordt nu gewerkt aan de opstart van het project, de planning is 

inmiddels concreet, hiervoor verwijs ik u naar de bijlage. 

De komende periode, waar het zomerreces in valt, gaan we gebruiken om het project in 

“de steigers” zetten. Begin september komt het bureau Royal Haskoning DHV (RHDHV) 

met een presentatie in de commissie en vragen wij u, als raad, om kaders mee te geven 

waarmee wij kunnen gaan werken aan een vertrekpunten-memo. Ook onze inwoners en 

ketenpartners gaan een bijdrage leveren aan deze vertrekpunten. 

In oktober gaan we “het dorp in” om met de inwoners in gesprek te gaan (geheel volgens 

de dan geldende corona-maatregelen, eventueel zal dit digitaal plaatsvinden).  

In november toetsen we de kaders die zowel de raad als de inwoners meegeven bij de 

ketenpartners.  

In december leggen we het voorstel met de vertrekpunten ter besluitvorming voor aan de 

raad. Dit voorstel vormt de basis voor de op te stellen LES en TVW. In participatie met 

onze inwoners en in samenwerking met onze ketenpartners komen we tot een concept-

LES en concept-TVW. Deze concepten leggen we in het voorjaar van 2021 voor aan de 

raad, waarna de raad in het najaar van 2021 de LES en de TVW vaststelt. 

 

 

Integrale aanpak 
Naast het opstellen van de LES en de TVW zijn we in regionaal verband bezig met het 

opstellen van de RES en lokaal met het actualiseren van de omgevingsvisie, het opstellen 

van het omgevingsplan Buitengebied & Zanderij en het mobiliteitsplan. Al deze 



 

 

documenten hebben raakvlakken met elkaar en afstemming binnen de verschillende 

projecten is erg belangrijk. 

 

Het participatietraject van de RES, de LES en de TVW integreren we en vindt op hetzelfde 

moment plaats. Zo houden we het voor de inwoner duidelijk en begrijpelijk. In het najaar 

vindt er ook participatie plaats in het kader van de omgevingsvisie, het omgevingsplan 

Buitengebied & Zanderij en het mobiliteitsplan. Deze trajecten stemmen we zoveel 

mogelijk op elkaar af, zodat het voor de inwoner een samenhangend geheel is. 

 

 

Communicatie richting raad 
Het is belangrijk u als raad, gedurende het hele proces, goed te informeren. Naast de 

vaste momenten in het proces dat de raad aan zet is, informeren we u ook regelmatig 

met raadsbrieven in de vorm van “updates”.  

 

Wij verwachten u met deze eerste update voor dit moment voldoende geïnformeerd te 

hebben. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

Karin Hoekstra 

Wethouder RO, milieu en duurzaamheid  
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