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In februari 2018 is het ‘Uitvoeringsprogramma Duurzaamheid Hillegom 2018-2022’ 
vastgesteld als onderdeel van de ‘Omgevingsvisie Heerlijk Hillegom, duurzame (proef)tuin 
van Holland’. Bij de vaststelling van het uitvoeringsprogramma is afgesproken om de raad 
regelmatig te informeren over de voortgang. Bijgevoegd treft u derhalve een stand van 
zaken van het Uitvoeringsprogramma Duurzaamheid Hillegom aan. In de stand van zaken 
worden (uitgevoerde) activiteiten en projecten weergegeven die bijdragen aan het 

behalen van onze doelstellingen en ambities.  
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1. INLEIDING 

 
1.1.  Aanleiding  

De ambitie van de gemeente Hillegom is om in 2030 energieneutraal en in 2050 klimaatneutraal te 

zijn. Om stappen te zetten in de richting van deze ambities is in februari 2018 het 

‘Uitvoeringsprogramma Duurzaamheid Hillegom 2018-2022’ vastgesteld als onderdeel van de 

‘Omgevingsvisie Heerlijk Hillegom, duurzame (proef)tuin van Holland’. Bij de vaststelling van het 

uitvoeringsprogramma is afgesproken om de raad regelmatig te informeren over de voortgang. Voor u 

ligt derhalve een stand van zaken van het uitvoeringsprogramma. In de stand van zaken worden 

(uitgevoerde) activiteiten en projecten weergegeven die bijdragen aan het behalen van onze 

doelstellingen en ambities.  

 

1.2. Aanpak 

Uiteraard hebben wij de afgelopen periode niet stil gezeten. Er vinden diverse inspanningen plaats op 

het gebied van duurzaamheid en tevens worden concrete resultaten geboekt. De opgave is echter groot 

en complex. We zijn ervan overtuigd dat wij samen met de verschillende stakeholders in de gemeente 

tot nog meer succesvolle duurzame acties kunnen komen. Daarnaast benutten wij regionale 

samenwerkingen optimaal. Kansen liggen dan ook in het vasthouden van energie in de samenwerking.  

 

De aanpak is vierledig: 

 De gemeente faciliteert zelfwerkzaamheid voor duurzame thema’s; 

 De gemeente vult een groot aantal reguliere gemeentelijke taken uit. Al deze activiteiten worden 

waar mogelijk ingezet om actief te sturen op meer duurzaamheid; 

 De gemeente stelt het goede voorbeeld. De gemeente wil zo duurzaam mogelijk werken in de 

eigen organisatie en werkzaamheden; 

 De gemeente voert een permanente informatiecampagne uit met als doel bewustwording die 

aanzet tot duurzame acties en gedrag.  

 

1.3. Conclusie 

In Hillegom hebben we de afgelopen periode verdere stappen gezet op weg naar een duurzame 

gemeente. Projecten en activiteiten dragen zeker bij aan het realiseren van de ambities. Echter, dienen 

er nog grote stappen gemaakt te worden. Het energievraagstuk is daarbij een van de grootste opgaven 

waar de gemeente zich voor gesteld ziet. Het is bij duurzaamheid echter gemakkelijk om te verdwalen 

in de veelheid van onderwerpen en mogelijkheden om actie te ondernemen. Er dient daarom focus te 

worden aangebracht in de verschillende activiteiten, zodat capaciteit en middelen gerichter kunnen 

worden ingezet. Daarbij is het van belang adaptief te zijn in het oppakken van activiteiten die aandacht 

verdiepen, maar ook in het stoppen met activiteiten en projecten die niet langer kansrijk zijn.  

 

1.4. Leeswijzer 

In het vervolg van het rapport beschrijven we aan de hand van de hoofdthema’s in het 

uitvoeringsprogramma de voortgang en de huidige stand van zaken. Zo blikken we in hoofdstuk 2 kort 

terug op activiteiten en projecten die zien op de fysieke duurzaamheid in de gemeente. Deelthema’s 

die aan bod komen bij fysieke duurzaamheid zijn: energie en CO2-reductie, klimaatadaptatie en 

natuur, biodiversiteit & milieu. In hoofdstuk 3 bespreken we de stand van zaken voor economische 

duurzaamheid. Hoofdstuk 4 benutten we om de stand van zaken voor sociale duurzaamheid weer te 

geven. Tot slot zijn er ook overige activiteiten die bijdragen aan het realiseren van onze ambities. 

Deze activiteiten en projecten zijn neergelegd in hoofdstuk 5. 
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2. FYSIEKE DUURZAAMHEID 
 

2.1. Energie en CO2-reductie 

Hillegom werkt aan een duurzame gemeente die op de toekomst is voorbereid. Met de energietransitie 

zetten we in op het verminderen van de CO2-uitstoot om zo de opwarming van de aarde door 

klimaatverandering te beperken. Hierbij dient enerzijds de vraag naar energie te worden teruggebracht 

en anderzijds het energieaanbod te worden verduurzaamd.  Deze opgave is groot en de route ernaartoe 

is lang. Er zijn op verschillende niveaus kaders en doelstellingen gesteld om tot deze energietransitie 

te komen. Zo is bij het Energieakkoord Holland Rijnland afgesproken om als regio in 2050 

energieneutraal te zijn. Hillegom heeft de ambitie om al in 2030 energieneutraal te zijn.  

 

Energie(gebruik) Hillegom: 

We staan voor een flinke uitdaging in de energie en CO2-reductie. Op basis van de meest recente 

gegevens uit de Klimaatmonitor is het totale energiegebruik in de gemeente Hillegom in kaart 

gebracht (zie figuur 1). Te zien is dat het totale energieverbruik en CO2- uitstoot in de periode 2013-

2017 is afgenomen. In figuur 2 is de totale CO2-uitstoot van Hillegom te zien. Hier is een dalende 

trend waarneembaar sinds 2015.  

 
Figuur 1. Totale energiegebruik Hillegom (inclusief hernieuwbare warmte) in TJ 

Figuur 2: totaal bekende CO2-uitstoot Hillegom  

  
 

 

Uit figuur 3 (klimaatmonitor 2018) kan tevens opgemaakt worden dat Hillegom goed op weg is wat 

betreft zon op daken. Hillegom benut >25% van het ‘geschikte dakoppervlak’ uit de gebiedsstrategie 

Posad en hiermee dus 4,5% van het totale dakoppervlak.  
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Figuur 3: Zon-pv potentie benut. De elektriciteitsproductie van zon-pv in 2018 is afgezet tegen de potentie uit de Gebiedstrategie, Posad 

2016 

 

2.1.1. Energie en CO2-reductie 

Energietransitie    

Energieakkoord Holland Rijnland 

Regionale Energiestrategie 

Lokale Energiestrategie 

Transitievisie Warmte 

 

Energieakkoord Holland Rijnland1: 

Om de energietransitie sneller dichterbij te brengen, werkt de gemeente Hillegom in regionaal verband 

samen. Op 17 september 2017 is het Energieakkoord Holland Rijnland 2017-2025 ondertekend. In het 

Energieakkoord is de ambitie uitgesproken om in 2050 als regio energieneutraal te zijn. Hierbij wordt 

ingezet op 30% energiebesparing in 2050 ten opzichte van 2017. Daarnaast dient in 2050 80% van de 

energievraag binnen de regio duurzaam te worden opgewekt. Om tot de doelstellingen te komen bevat 

het Energieakkoord vijf uitvoeringslijnen: 

 Energiebesparing 

 Ruimte en energie 

 Zon op daken 

 Warmte 

 Duurzame mobiliteit 

 

                                                

 

 
1 Het dashboard Energieakkoord Holland Rijnland maakt inzichtelijk waar Holland Rijnland staat wat betreft (tussen)doelstellingen. 

 

https://monitor.wijzijnon.nl/dashboard


 

 

Pagina  6/18 

Deze vijf uitvoeringslijnen sluiten aan op de projecten die wij oppakken vanuit het 

Uitvoeringsprogramma Duurzaamheid Hillegom. Holland Rijnland is daarnaast ook een van de dertig 

RES-regio’s. Holland Rijnland heeft het Energieakkoord vertaald om tot een Regionale 

Energiestrategie te komen. Uit al deze regionale werkzaamheden is een waardevol netwerk van 

professionals, experts en betrokken ambtenaren ontstaan. Het delen van kennis en expertise draagt bij 

aan het behalen van de doelstellingen en ambities.    

 

Plaats voor duurzame opwekking: 

Om energieneutraal te kunnen zijn is de opwekking van duurzame energie via zon en wind 

noodzakelijk. De transitie naar een duurzaam energiesysteem betekent een ingrijpende verandering 

voor de inrichting en het gebruik van het landschap in de regio. De opgaven krijgen o.a. plaats in de 

Regionale Energiestrategie (RES) en de Lokale Energiestrategie (LES). 
 

Regionale Energiestrategie (RES): 

In juni 2019 is het landelijke Klimaatakkoord gepresenteerd door de coalitiepartijen. Een van de 

verplichtingen die hieruit voortkomt, is het opstellen van een Regionale Energiestrategie. In de RES is 

het regionale aanbod voor de periode tot 2030 uitgewerkt ten aanzien van elektriciteit, gas en warmte. 

Daarbij komen ook concrete zoekgebieden die geschikt zijn voor de opwek van zon, wind, (duurzame) 

warmte en gassen aan bod. Tenslotte bevat de RES 1.0 een Regionale Structuur Warmte (RSW), 

waarin op basis van de Leidraad inzicht wordt gegeven in de regionale warmtevraag en de 

beschikbaarheid van warmtebronnen. De Regionale Structuur Warmte vormt mede input voor de 

Transitievisie Warmte en bijbehorende wijkplannen die iedere gemeente uiterlijk 2021 opstelt. 

De regio moet op 1 juni 2021 een RES 1.0 opleveren. De Concept- RES zal op 1 juni 2020 worden 

aangeboden aan het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) om te bezien of de in alle Regionale 

Energiestrategieën geformuleerde plannen optellen tot het bereiken van de nationale 

klimaatdoelstellingen. De periode tussen de Concept-RES en RES 1.0 wordt gebruikt voor lokale 

participatie in de RES-gemeenten.  In Holland Rijnland zijn we al een aantal maanden bezig met het 

voorbereiden van de RES.  Eind 2019 werd een Startnotitie RES gepresenteerd aan de gemeenteraden 

binnen de regio en in mei van dit jaar is de concept RES voor wensen en bedenkingen in de raad 

besproken.  

 

Lokale Energiestrategie (LES) 

Als gemeente moeten wij de RES vertalen in ons lokale beleid. Dit doen wij door het opstellen van 

een Lokale Energiestrategie (LES). Onderdelen die hierin terugkomen zijn: energiebesparing, 

energieopwekking, duurzame warmte, duurzame mobiliteit en benodigde infrastructuur. 

Onze rol zien wij met name als aanjager c.q. voorbeeldfunctie, door bijvoorbeeld bij inkoop 

doelgroepenvervoer duurzame brandstoffen hoog te waarderen en bij vernieuwing van ons eigen 

wagenpark zoveel mogelijk over te stappen op elektrisch rijden of groen gas.  

 

Transitievisie warmte (TVW): 

Vanuit het Klimaatakkoord hebben we als gemeente de verantwoordelijkheid om eind 2021 een 

transitievisie warmte te hebben vastgesteld. De transitievisie warmte geeft de richting en inzicht die 

nodig is om verder te komen met de warmtetransitie.  Zo maakt de gemeente in de Transitievisie het 

tijdspad inzichtelijk wanneer de verschillende wijken of buurten van het aardgas gekoppeld kunnen 

worden. Om de transitie mogelijk te maken is afstemming en samenwerking met de verschillende 

stakeholders noodzakelijk. Vanuit de uitvoeringslijn Warmte is in 2018 door CE Delft en APPM  een 

eerste aanzet tot een transitievisie warmte gemaakt. Landelijk maakt het Planbureau voor de 

Leefomgeving een verkenning naar de potentiele warmtetechnieken in iedere gemeente. Omdat wij 
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steeds vaker vragen krijgen over het onderwerp warmte, is er een speciale pagina opgericht op de 

gemeentelijke website met een Q&A over duurzame warmte. 

 

Samenwerking Royal Haskoning DHV:  

De afgelopen maanden hebben we samenwerking gezocht met Royal Haskoning DHV om de lokale 

energiestrategie op te stellen. Dit gaan we doen in participatie met de raad, de vele stakeholders en 

natuurlijk onze inwoners. Het onderdeel warmte uit de LES gaan we uitwerken in de Transitievisie 

Warmte (TVW). Het opstellen van de LES gebeurt in samenhang met de RES, maar ook met de 

omgevingsvisie. Op deze manier verbinden we ook de participatietrajecten met elkaar en creëren we 

een eenduidig en overzichtelijk verhaal richting onze inwoners en de stakeholders. 

 

2.1.2. Duurzaamheid(seisen) bij bouw en gebiedsontwikkeling 

Duurzaamheid(seisen) bij bouw- en gebiedsontwikkeling| 

Methode Duurzame Gebiedsontwikkeling (DGO) 

Werken met GPR-scores bij nieuwbouw 

Van het aardgas af 

Prestatieafspraken STEK 

 

Methode Duurzame Gebiedsontwikkeling (DGO): 

Het afgelopen jaar is een methode Duurzame Gebiedsontwikkeling (DGO) ontwikkeld. Deze methode 

geeft een definitie van wat wij onder duurzaamheid verstaan en helpt ons om duurzaamheid structureel 

mee te nemen bij (nieuwe) ruimtelijke plannen. Het gaat hierbij specifiek om nieuwe woningbouw, 

nieuw maatschappelijk vastgoed, nieuwe openbare ruimte maar ook herinrichting en beheer en 

onderhoud van de openbare ruimte. Inmiddels wordt ambtelijk ervaring met de methode opgedaan. 

Om goed met de methode te kunnen werken, moet er echter bestuurlijk nog een besluit worden 

genomen over een aantal randvoorwaarden. Hier komen wij later dit jaar op terug.  

 

GPR-scores bij nieuwbouw:  

Bij nieuwbouw van woningen gaan wij werken met het meetinstrument GPR-gebouw. Hiertoe is in 

juli 2019 de motie Duurzaam bouwen aangenomen. De werkwijze is inmiddels bij de actualisering van 

de Omgevingsvisie vastgelegd. In het najaar zal een presentatie in de raad volgen over het werken met 

het meetinstrument GPR-scores. In de presentatie komen in ieder geval de volgende elementen aan 

bod: 

- Wat houdt GPR-gebouw in en hoe werkt het op hoofdlijnen; 

- Wat betekenen de vastgestelde streefwaardes van Hillegom in de praktijk; 

- Welke mogelijkheden biedt het instrument van GPR-gebouw voor nieuwbouw niet zijnde 

woningen en welke mogelijkheden biedt het voor renovatie van vastgoed.  

 

Van het aardgas af:  

Nederland wil in 2050 een klimaatneutrale samenleving zijn. Om dit te bereiken dienen de 

energievoorzieningen in 2050 volledig duurzaam te zijn. We moeten dus stapsgewijs van het aardgas 

af. Per 1 juli 2018 is de wetgeving voor aardgas(aansluitingen) al veranderd. In de wet Voortgang 

Energietransitie (VET) is namelijk geregeld dat bij dat bij nieuwbouw van woningen en bedrijven 

geen aardgasaansluiting meer mag worden toegepast. Vanuit het Energieakkoord Holland Rijnland 

(uitvoeringslijn Warmte) is hierop aanvullend het Convenant Aardgasvrije Nieuwbouw en Bestaande 

Bouw opgesteld. Het college van B&W heeft hier op 17 juli 2018 mee ingestemd en het convenant is 

op 5 september 2018 ondertekend. 

https://www.hillegom.nl/duurzaam/duurzame-warmte.html
https://hollandrijnland.nl/wp-content/uploads/2018/08/Bijlage_5.1_Convenant_aardgasvrije_nieuwbouw_en_bestaande_bouw_Holland_Rijnland.pdf
https://hollandrijnland.nl/wp-content/uploads/2018/08/Bijlage_5.1_Convenant_aardgasvrije_nieuwbouw_en_bestaande_bouw_Holland_Rijnland.pdf


 

 

Pagina  8/18 

 

 

 

Prestatieafspraken Stek: 

Om de (lokale) ambities in de gebouwde omgeving te bewerkstelligen, is het voor de gemeente van 

groot belang om samen te werken met woningcorporatie Stek. In 2019 zijn nieuwe prestatieafspraken 

vastgelegd. Stek heeft zich daarbij geconformeerd om per 2 oktober 2019 een gemiddelde energie-

index van 1.47 (label C) te hebben voor de voorraad in Hillegom. Stek verwacht de doelstelling van 

een gemiddelde energie- index lager dan 1,4 (label B) voor het einde van 2020 te gaan halen voor een 

groot deel van haar voorraad.2  Daarnaast neemt stek in 2020 in Hillegom de volgende energetische 

maatregelen:  

- Sloop van 36 energetisch slecht presterende woningen en vervanging door energiezuinig 

woningen (project Goed Wonen Fase 2); 

- De 35 (inmiddels gesloopte) energetisch slecht presterende woningen aan de Karel 

Doormanplein vervangen door 27 Nul-op- de-Meterwoningen.  

 

2.1.3. Trias Energetica 

Trias Energetica is een strategie om zo zuinig en schoon mogelijk om te gaan met energiebronnen die 

beschikbaar zijn. Trias energetica bestaat uit drie elementen: beperk de energievraag zoveel mogelijk, 

gebruik en wek energie op uit duurzame bronnen en wat nog aan fossiele brandstoffen gebruikt wordt 

dient zo efficiënt en schoon mogelijk te worden opgewekt. Bij onze activiteiten en projecten 

implementeren wij zoveel mogelijk het principe van Trias Energetica.  

 
Duurzaamheid(seisen) bij bouw- en gebiedsontwikkeling|  

Regeling Reductie Energiegebruik (RRE) 

Buurt voor buurt aanpak: Stratenprojecten 

Energiecoaches 

Klimaatcoaches 

Nationale Duurzame Huizenroute 

Duurzaamheidsmarkt 

Schooldakrevolutie 

Duurzaam Bouwloket 

Financieel instrumentarium ten behoeve van Trias Energetica 

 

Regeling Reductie Energiegebruik (RRE) 

Eind 2019 heeft het Ministerie van Binnenlandse Zaken de Regeling Reductie Energiegebruik 

opengesteld voor gemeenten. De gemeente Hillegom heeft in 2019 op basis van een campagneplan 

een aanvraag ingediend voor de RRE-subsidie. De subsidie is toegekend en in december 2019 is een 

beschikking van €270.935,- ontvangen.  

Met de RRE zet de gemeente projecten op om eenvoudige/ kleine energiebesparende maatregelen te 

stimuleren.  Deze maatregelen helpen niet alleen het energiegebruik van particulieren en de CO2 

uitstaat te verminderen, maar verbeteren ook het wooncomfort. Half april zijn we gestart met de eerste 

                                                

 

 
2 Moment van start van genoemde projecten bepaalt in Hillegom in sterke mate het moment van realisering van doelstelling van een 

gemiddelde energie-index lager dan 1,4.  
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actie, namelijk de campagne winst uit je woning. Dit betreft een inkoopactiemailing in samenwerking 

met de gemeente. De campagne is positief ontvangen. In de tweede helft van juni start een tweede 

actie, waarbij de gemeente een voucherbrief naar alle particuliere woningadressen verstuurt.  

Omdat de RRE-bijdrage alleen gericht is op particuliere huiseigenaren, hebben we besloten in onze 

eigen campagne juist ook andere doelgroepen met informatie en waar mogelijk ondersteunende acties 

te bedienen. Deze aanvullende campagneonderdelen zijn momenteel in ontwikkeling en worden o.a. in 

samenwerking met STEK verder uitgewerkt.  

 

Buurt voor buurt aanpak: stratenprojecten: 

Door gezamenlijk bezig te zijn met duurzaamheid en er samen over te praten kun je elkaar inspireren 

en versterken. Met die gedachte is vanuit de gemeente Hillegom (en ook Lisse en Teylingen) in 

samenwerking met Stichting Klimaatgesprekken, Stichting Bollenstreek Duurzaam en het Duurzaam 

Bouwloket het ‘stratenproject’ opgezet. Stichting Bollenstreek Duurzaam heeft hiertoe samen met 

Duurzaam Bouwloket en Stichting Klimaatgesprekken een provinciale subsidie ontvangen voor 12 

stratenprojecten in Hillegom, Lisse en Teylingen. De eerste vier stratenprojecten in Hillegom zullen 

grotendeels gefinancierd worden vanuit de ontvangen subsidie.  

In Hillegom is in 2018 het eerste stratenproject (centrale buurtbijeenkomst en vier workshops in 

kleinere kring), bij de spoorbuurt in Hillegom via de wijkvereniging de Buurt opgepakt en afgerond. 

Dit heeft geleid tot diverse verduurzamingsmaatregelen in de straat, waaronder de aanschaf van 

zonnepanelen en het aanbrengen van spouwmuurisolatie. Hierna is onder regie van Stichting 

Bollenstreek Duurzaam een tweede project in Hillegom van start gegaan. Het tweede project omvat de 

straten: Prinses Marijkestraat, Juliana van Stolberglaan, Prinses Margrietplantsoen en Valckslootlaan. 

Dit project heeft niet geresulteerd in de uiteindelijke verwezenlijking van een stratenproject.  

Op dit moment zijn er ook nog geen initiatieven voor een nieuw stratenproject.  

 

Energiecoaches: 

De energiecoaches zijn opgeleid om inwoners kosteloos te helpen bij het nemen van duurzame 

maatregelen. Via het aanvraagformulier op de gemeentelijke website, kunnen inwoners een 

adviesgesprek aanvragen met een energiecoach in de gemeente. Er zijn momenteel 6 energiecoaches 

actief in Hillegom, waarvan 4 eind vorig jaar tevens een opleiding gevolgd hebben om gebruik te 

kunnen maken van de reeds aangeschafte warmtecamera. Er zijn tot op heden in Hillegom (peildatum 

8 april 2020) 22 aanvragen binnengekomen voor een adviesgesprek.  

   

Klimaatcoaches 

De klimaatcoach helpt inwoners om klimaatvriendelijke keuzes te maken. Waar een energiecoach 

thuis langs komt en 1 op 1 het gesprek voert, zal een klimaatcoach meer ingezet worden in 

groepsverband, bijvoorbeeld voor het begeleiden van een stratenproject. 

In het laatste kwartaal van 2019 zijn in HLT-verband klimaatcoaches opgeleid. Onder de opgeleide 

klimaatcoaches bevindt zich 1 Hillegommer. De groep klimaatcoaches was voornemens begin 2020 

van start te gaan. Vanwege de coronaperikelen is dit vooralsnog on hold komen te staan.  

 

Nationale Duurzame Huizenroute 

De gemeente Hillegom neemt sinds 2018 deel aan de Nationale Duurzame Huizenroute. Afgelopen 

jaar vond de Huizenroute plaats op 2 en 9 november. In de gemeente Hillegom hadden twee 

huiseigenaren hun woning opengesteld. In totaal trok dit 35 bezoekers. Met een landelijke gemiddelde 

van 10,2 bezoekers per woning was dit een goede opkomst in Hillegom.  

Dit jaar worden in Hillegom ook Thematours georganiseerd. Dit zijn verdiepende excursies, waarbij 

een thema of een bepaald type woning verder wordt uitgelicht. Nu een fysieke bijeenkomst niet 

https://www.hillegom.nl/energiecoach.html
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mogelijk is, wordt gewerkt aan een digitale thematour. De verwachting is dat de thematour na de 

zomer plaats zal vinden. 

 

Duurzaamheidsmarkt 

Op 2 november 2019 vond de duurzaamheidsmarkt plaats in het Fioretti college in Hillegom. Op de 

duurzaamheidsmarkt konden inwoners terecht met hun duurzaamheidsvragen en zich laten informeren 

en inspireren omtrent de energietransitie. Ook bestond er de mogelijkheid om in contact te komen met 

lokale en regionale organisaties, projecten en ondernemers die actief zijn op het gebied van 

duurzaamheid.   

 

Schooldakrevolutie 

Binnen de uitvoeringslijn Energiebesparing en zon op daken van het Energieakkoord Holland Rijnland 

wordt gewerkt om Energiebesparing te realiseren. In 2019 is vanuit deze uitvoeringslijnen een 

samenwerking aangegaan met de Stichting Schooldakrevolutie (SDR). Schoolbesturen, gemeenten, de 

Omgevingsdienst West-Holland en de Stichting Schooldakrevolutie zijn hierbij overeengekomen om 

zich extra in te spannen om bij scholen in de regio zonnepanelen te realiseren en mogelijk verder te 

verduurzamen. De scholen zijn inmiddels benaderd door de Schooldakrevolutie en de gemeente heeft 

de scholen een Quick scan en een jaar gratis monitoring aangeboden. Hoe scholen binnen hun eigen 

bedrijfsvoering verder omgaan met energie en eventuele investeringen in zonnepanelen is aan de 

scholen zelf. 

 

Duurzaam Bouwloket 

Hillegom is aangesloten bij het Duurzaam Bouwloket. Bij het duurzaam Bouwloket kunnen inwoners 

terecht voor al hun vragen op het gebied van duurzaam (ver)bouwen, energiebesparing, 

energieopwekking en financieringsmogelijkheden.  

 

Financieel instrumentarium ten behoeve van Trias Energetica 

Gemeentelijke Duurzaamheidslening: 

Particulieren hebben voor duurzaamheidsinvesteringen in en aan de woning niet altijd direct geld voor 

handen. Om particulieren te stimuleren om de eigen woning te verduurzamen, verstrekt de gemeente 

Hillegom sinds 2016 duurzaamheidslening. Met de duurzaamheidslening kunnen woningeigenaren 

tegen een aantrekkelijke rente (op dit moment 1.6%) en gunstige looptijd een bedrag lenen van 

minimaal €2.500,- en maximaal € 7.499,- om energiebesparende en/ of energieopwekkende 

maatregelen in en om het huis te treffen. De duurzaamheidsleningen worden verstrekt uit een 

revolverend fonds, welke beheerd wordt door het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (SVn). De raad 

heeft hiertoe een totaalbedrag van €500.000 (voor onbepaalde tijd) beschikbaar gesteld. Op dit 

moment (peildatum 26 mei 2020) zit er €167.415,59 in het fonds. In totaal zijn er sinds de start van de 

duurzaamheidslening in Hillegom 98 leningen verstrekt.  
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Figuur 4: overzicht verstrekte leningen sinds start duurzaamheidslening Hillegom  

Jaartal Aantal verstrekte 

leningen 

Totaalbedrag 

aan leningen  

Gemiddeld 

leenbedrag 

2016 49 €205.823 €4.200,47 

2017 13 €66.509 €5.116,08 

2018 6 €35.109 €5.851,50 

2019 17 €100.209 €5.894,65 

2020 (peildatum 

26-5-2020) 

13 €83.847 €6.449,77 

 

Landelijke instrumenten  

Er zijn de afgelopen jaren steeds meer financiële instrumenten bijgekomen om particulieren te 

ondersteunen bij het treffen van duurzaamheidsmaatregelen. Zo kunnen huiseigenaren onder gunstige 

voorwaarden een Energiebespaarlening krijgen bij het Nationaal Energiebespaarfonds. Inmiddels zijn 

er al 40 leningen verstrekt aan Hillegomse huiseigenaren uit het Energiebespaarfonds.  

Landelijk zijn er daarnaast ook verschillende subsidies beschikbaar om duurzaamheidsmaatregelen te 

treffen in en om het pand. Te denken valt aan de Subsidie eigen huis (SEEH) en de 

Investeringssubsidie Duurzame Energie (ISDE). In Hillegom zijn er op dit moment 41 

Investeringssubsidies Duurzame Energie verstrekt.  

 

2.1.4. Gemeentelijk vastgoed 
Gemeentelijk vastgoed 

Inventarisatie voorraad en mogelijkheden 

Inzicht verkrijgen in het energiegebruik 

Inkoop duurzame energie 

 

Naast het gemeentehuis heeft de gemeente ook andere gebouwen in eigendom. Het is daarbij van 

belang dat wij het goede voorbeeld geven richting de samenleving. Een van de mogelijkheden daartoe 

is het verduurzamen van onze gemeentelijke vastgoed.   

 

Inventarisatie voorraad en mogelijkheden.  

Het verduurzamen van onze bestaande gemeentelijke gebouwen heeft een enorme technische en 

financiële impact. Om het verduurzamingspotentieel in kaart te breng, is door ingenieursbureau 

Multical een rapport opgesteld, waarin op gebouwniveau de mogelijkheden, inclusief kosten en 

opbrengsten, zijn uitgewerkt. Door de raad is, mede op basis van het rapport, besloten om voor 2021 

sportcomplex De Vosse en de Brandweerkazerne te verduurzamen.  

 

Inzicht energieverbruik: 

Inmiddels is er inzicht in het energieverbruik van de gebouwen in gemeentelijke eigendom. Daar waar 

actieve slimme meters zijn geplaatst wordt het energieverbruik gemonitord middels een 

raadpleegfunctie.  

 

Inkoop duurzame energie:  

HLTsamen koopt in groter regionaal verband 100 procent Nederlandse windenergie in. Bij de inkoop 

van duurzame energie wordt aansluiting gezocht bij het Energieakkoord Holland Rijnland.   
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Verder wordt er gekeken naar de mogelijkheden voor een aanbesteding voor blauwe diesel. Dit betreft 

een tussentijdse oplossing om aan minder uitstoot van CO2 bij te dragen, immers willen we 

uiteindelijk helemaal van diesel af. Innovaties en technologische ontwikkelingen van duurzame 

mobiliteit gaan daarnaast snel. We blijven de ontwikkelingen op de voet volgen. 

 

2.1.5. Afval en circulaire economie 

Een circulaire economie betekent een omslag van een wegwerp- en vervangcultuur naar een systeem 

waarin producten en grondstoffen steeds weer hergebruikt worden. Op het gebied van afval en 

circulaire economie voeren wij het volgende uit:  

 
Afval en circulaire economie  

Afvalbeleid in Hillegom 

Inkoopbeleid 

 

Afvalbeleid:  

De inzameling van huishoudelijk afval is van oudsher een gemeentelijke taak. De gemeenteraad van 

Hillegom heeft in december 2019 een nieuw beleid vastgesteld voor de inzameling van huishoudelijk 

afval. In 2020 wordt dit beleid verder geïmplementeerd. Belangrijkste onderdelen van het nieuwe 

beleid is een tarief voor het aanbieden van restafval en een verhoging van de service op de andere 

(grondstoffen) stromen. Op deze wijze streven we naar het realiseren van de (landelijke) VANG-

doelstellingen van maximaal 100 kilogram restafval per inwoner per jaar. 

Volgens de gegevens van het CBS is de gemiddelde hoeveelheid huishoudelijke restafval per inwoner 

186,1 kg in 2018 in Hillegom. Daarmee is Hillegom nog 86,1kg verwijderd van de VANG-

doelstelling van 100kg restafval per inwoner per jaar in 2020.  

 

Inkoopbeleid: 

Hillegom heeft het Manifest Maatschappelijk Verantwoord inkopen ondertekend, waarin circulair 

inkopen als specifieke thema is opgenomen. Zie hoofdstuk 4 voor een nadere toelichting op het 

Maatschappelijk Verantwoord Inkopen in de gemeente Hillegom. 

 

2.2. Klimaatadaptatie 

Met de energietransitie proberen we de oorzaak voor klimaatverandering te beperken. Naast 

energiebesparing, besteed ons uitvoeringsprogramma ook aandacht aan klimaatadaptatie. De gevolgen 

van klimaatverandering (zoals hittestress, wateroverlast, droogte en overstromingen) zijn immers 

onvermijdelijk. De gemeente onderneemt o.a. de volgende acties om toe te werken naar een 

klimaatbestendige gemeente:  

 
Klimaatadaptatie 

Klimaatstresstest 

Operatie Steenbreek 

Afkoppelprojecten 

 

Klimaatstresstest 

De wetgever/ Delta commissie heeft bepaald dat elke gemeente in 2050 klimaatadaptatief moet zijn 

ingericht. De eerste stap is het uitvoeren van een Klimaatstresstest. De Klimaatstresstest ziet op een 

theoretische benadering van knelpunten op water, droogte, hitte en overstromingen door extreme weer. 

De klimaatstresstest is inmiddels HLT-breed opgeplakt en op dit moment wordt de laatste hand gelegd 

aan de theoretisch bevindingen voorkomend uit deze Klimaatstresstest. 
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Operatie Steenbreek: 

Hillegom is deelnemer van Operatie Steenbreek. Het doel van de actie Operatie Steenbreek is om de 

bewoners en ondernemers te enthousiasmeren om hun tuin of bedrijfstuin te vergroenen. De negatieve 

gevolgen van verstening worden daarbij onder de aandacht gebracht en deze worden afgezet tegen de 

positieve effecten van groene tuinen. Denk hierbij aan de bescherming van biodiversiteit en 

klimaatadaptatie. Meer groen in de tuin betekent voor zowel inwoners als gemeente het verminderen 

van de risico’s van wateroverlast en opwarming van het stedelijk gebied.  

In het voorjaar van 2019 heeft er een actie plaatsgevonden, waarbij inwoners van de gemeente 

Hillegom tuintegels en –stenen konden inwisselen voor planten bij deelnemende tuincentrum en 

Hoveniersbedrijf. In totaal hebben 198 inwoners gebruik gemaakt van de actie. Het voornemen bestaat 

om in het najaar van 2020 een vervolgactie op te zetten. Een en ander onder voorbehoud van de 

maatregelen in verband met corona.  

 

Afkoppelprojecten: 

In de gemeente Hillegom is het grootste gedeelte van het rioolstelsel ‘gemengd’.  Dat wil zeggen dat 

hemelwater en afvalwater door één buis afgevoerd worden naar de rioolwaterzuiveringsinstallatie. Een 

gemengd rioolstelsel is gezien het klimaat(beleid) niet wenselijk.  Het afkoppelen van regenwater is 

een manier om ervoor te zorgen dat het (relatief) schone regenwater niet in het riool terecht komt, 

maar wordt gebruikt op de plekken waar het valt. Daarnaast draagt het afkoppelen bij aan het 

verminderen van (over)belasting van het rioolstelsel. Minder overbelasting is belangrijk omdat we 

door klimaatverandering vaker te maken krijgen met hevige neerslag en perioden van langdurige 

droogte.  

In 2012 is daarom een gemeentelijk afkoppelplan opgesteld, waarin concrete projecten en kansen voor 

afkoppelen van bestaande bouw zijn opgenomen. Bij nieuwbouw wordt het regenwater en afvalwater 

al volledig gescheiden. Sinds het opstellen van het afkoppelplan zijn diverse afkoppelprojecten 

voorbereid, zoals bijvoorbeeld het afkoppelproject aan de Julianapark en het afkoppelproject aan de 

Van Nispenpark. Bij al deze afkoppelprojecten wordt integraal gewerkt en waar mogelijk meegelift, 

daarbij is de planning afhankelijk van ontwikkelplannen van initiatiefnemers.  

 

2.3. Natuur, Biodiversiteit en milieu(taken) 

Voor een gezonde en fijne leefomgeving is de natuur en biodiversiteit van groot belang. De gemeente 

Hillegom vindt het belangrijk om natuur en biodiversiteit waar mogelijk te beschermen en te 

versterken. De kwaliteiten en karakteristieken van de verschillende landschapstypen in de gemeenten 

zijn leidend bij alle ontwikkelingen.  

 
Natuur, biodiversiteit en milieu(taken) 

Regionale samenwerking 

Gemeentelijk beheer en beleid  

Milieu(taken) 

 

Regionale samenwerking:  

Visie bloemrijke bermen: 

In Duin- en Bollenstreekverband is de visie ‘bloemrijke bermen’ opgesteld.  Het versterken en 

verbreden van een bloeiend netwerk langs de wegen verbindt en benadrukt eenheid en diversiteit van 

het landschap in de regio. Door het creëren van bloemrijke bermen, kan daarnaast het ecologisch 

netwerk verder worden versterkt en wordt biodiversiteit op lokaal niveau verhoogd.   
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Groene Cirkel Bijenlandschap:  

Hillegom en de overige Duin- en Bollenstreek gemeenten hebben zich aangesloten bij de Groene 

Cirkel Bijenlandschap. In de Groene Cirkel Bijenlandschap werken wetenschap, overheden, het 

bedrijfsleven, beheerders van gebieden en maatschappelijke organisatie samen met boeren, imkers en 

burgers om het bijenlandschap te beschermen en meerwaarde met het bijenlandschap te creëren. Wij 

gaan aan de slag om in samenwerking met de Omgevingsdienst West-Holland hier nader invulling aan 

te geven. 

 

Landschapstafel Duin- en Bollenstreek:  

De samenwerkende Duin- en Bollenstreekgemeenten Hillegom, Katwijk, Lisse, Noordwijk, en 

Teylingen hebben het gebiedsprogramma B(l)oeiende Bollenstreek opgesteld om groen en recreatie in 

het gebied de komende jaren een forse impuls te geven. Vanuit de provincie Zuid-Holland is voor een 

periode van vier jaar een subsidie toegezegd van €2,25 miljoen. In het gebiedsprogramma wordt 

ingezet op drie pijlers, namelijk identiteit, beleving en natuur. 

 

Gemeentelijk beheer en beleid 

Groen(voorzieningen) in de gemeente hebben o.a. een positief effect op de biodiversiteit. 

Biodiversiteit maakt derhalve onderdeel uit van het groenbeleidsplan van Hillegom. Bij nieuwe 

ontwikkelingen en herinrichting van de openbare ruimte wordt daarnaast rekening gehouden met het 

versterken van groen(voorzieningen) en de daarbij behorende biodiversiteit. In het beheer van de 

openbare ruimte wordt al meer aandacht besteed aan biodiversiteit, o.a. door het toepassen van 

sinusbeheer, een ecologische maaimethode van bermen.  

  

Milieu(taken): 

Een goed milieu is een wezenlijk onderdeel van een goede fysieke leefomgeving. We werken nauw 

samen met de Omgevingsdienst West- Holland. De Omgevingsdienst heeft, namens de deelnemende 

gemeenten, een breed takenpakket. Te denken valt aan de uitvoering van wettelijke taken, maar ook 

het adviseren van de gemeente bij milieutaken of aanvullende opdrachten. 

De Werkorganisatie HLTsamen heeft een milieuregisseur die het eerste aanspreekpunt is namens de 

gemeente Hillegom, Lisse en Teylingen voor de Omgevingsdienst West-Holland. De milieuregisseur 

ziet toe op het naleven van de onderling gemaakte afspraken en op de algehele samenwerking. Dit is 

een continu proces. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Pagina  15/18 

3. ECONOMISCHE DUURZAAMHEID  
De bijdragen die bedrijven kunnen leveren aan een duurzame Hillegomse samenleving zijn onmisbaar 

voor het uiteindelijk realiseren van onze ambities. Er worden al verschillende projecten en acties 

uitgevoerd om het bedrijfsleven te activeren duurzaam te ondernemen. Een duurzaam en aantrekkelijk 

vestigingsklimaat en het bieden van ruimte voor economische ontwikkelingen en innovaties is daarbij 

van belang.  
Economische duurzaamheid 

Duurzaamheidsprijs Duin- en Bollenstreek 

Ondersteunen duurzaamheidsambities bollensector 

Energiescans bedrijven 

Subsidieregeling bedrijven(terreinen) 

Circulaire economie  

 

Duurzaamheidsprijs Duin- en Bollenstreek  

De duurzaamheidsprijs is een jaarlijkse prijs van de gemeenten Hillegom, Lisse, Teylingen, 

Noordwijk en Katwijk met als doel duurzaam ondernemen in de streek te belonen. Iedere ondernemer 

die een bewuste keuze heeft gemaakt voor een duurzame oplossing ergens in het bedrijfsproces maakt 

kans op deze prijs. Hillegom doet ook dit jaar mee aan de duurzaamheidsprijs Duin- en Bollenstreek. 

Ondanks dat de coronacrisis nog steeds speelt, is het voornemen op dit moment om de competitie van 

de Duurzaamheidsprijs Duin- en Bollenstreek 2020 door te laten gaan. Onvermijdelijk is dat de 

invulling van de bijeenkomsten er dit jaar i.v.m. de coronacrisis wel iets anders uit gaan zien. De 

voorronde van de Duurzaamheidsprijs Duin- en Bollenstreek 2020 heeft plaatsgevonden op 18 juni.  

 

Ondersteunen duurzaamheidsambities bollensector:  

Wij willen een duurzame en emissieloze bollenteelt. Om deze ambitie te realiseren, bieden wij waar 

mogelijk ondersteuning aan de bollensector. Zo investeren wij samen met de gemeenten in de streek in 

de Greenport Duin- en Bollenstreek. Via deze samenwerking wordt ingezet op de verduurzaming van 

de sier- en bollenteelt. Daarbij fungeert de Greenport als aanjager, initiator, financier, deelnemer of 

ondersteuner van landelijke en regionale projecten.  

Om te komen tot een duurzame bollensector heeft de bollensector zelf het plan Vitale Teelt 2030 

opgesteld. Dit initiatief heeft mede kunnen ontstaan door organisatie van Flower Science cafes en het 

bestaan van de Greenport.  

 

Energiescans bedrijven: 

De gemeente Hillegom heeft in de periode 2017-2019 energiescans aangeboden aan ondernemers in 

de gemeente. Adviseurs zijn bij de verschillende bedrijven langs geweest en hebben een energiescan 

van het bedrijfspand uitgevoerd. Naar aanleiding van het bezoek heeft iedere deelnemer een rapport 

ontvangen. Het rapport brengt het verbruik in kaart en draagt praktische en concrete maatregelen aan 

met technische en financiële onderbouwingen. Ook gaan de rapporten in detail in op de voor de 

branche geldende wettelijke verplichtingen en is daarmee voorgesorteerd op de (reeds in werking 

getreden) informatieplicht energiebesparing. Het begeleidingstraject kent vanaf het moment van het 

afnemen van de energiescan een looptijd van maximaal twee jaar. Gedurende deze twee jaar hebben 

ondernemers tevens de mogelijkheid om de adviseurs in te schakelen bij het aanvragen van subsidies 

en/ of financiering van de energiebesparende maatregelen. Afhankelijk van het soort energiescan is 

tevens monitoring gestart. Bij een energiescan met monitoring koppelt het adviesbureau de 

onlinemonitoringstool en analyseert de monitoringsgegevens. 

 

Resultaten: 
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In Hillegom zijn er in de periode 2017-2018 bij 19 bedrijven energiescans uitgevoerd. Van de 

aangemelde bedrijven hebben veertien bedrijven een besparing gerealiseerd. Bij de meeste bedrijven is 

de meetdata ter beschikking gekomen. Het totaal van de gemeten besparing is hieronder weergegeven.  

In 2019 zijn er bij 40 bedrijven energiescans uitgevoerd.  Inmiddels zijn bij de aangemelde 

ondernemingen adviseurs langs geweest om een energiescan uit te voeren. De gerealiseerde 

besparingen van deze campagne worden in de loop 2020 gemeten en gerapporteerd.   

 
Figuur 5: Resultaten (vanaf mei 2017 tot en met december 2019) uitgevoerde energiescans in 2017-2018 

 
Subsidieregeling bedrijven:  

De provincie Zuid-Holland heeft in 2018 een subsidieregeling beschikbaar gesteld voor het opwekken 

van duurzame energie en energiebesparing op bedrijventerreinen. In Hillegom is voor de 

bedrijventerreinen Hillegommerbeek, Hillegom-Zuid, Treslong en Horst ten Dal door EE Care, met 

als formele aanvrager de gemeente, in 2018 de subsidie aangevraagd. De subsidie is benut om 

haalbaarheidsstudies zonne-energie op genoemde bedrijventerreinen te verrichten. De 

haalbaarheidsstudies zijn op terreinniveau, en bij enkele bedrijven op bedrijfsniveau, uitgevoerd en 

besproken met de betreffende bedrijven. Met de uitkomsten van deze haalbaarheidsstudie kunnen 

bedrijven verder gaan om te verduurzamen.  

 

Innovatief bedrijfsleven:  

We streven samen met het lokale bedrijfsleven naar een Hillegom dat klaar is voor de toekomst. Op 10 

april 2019 heeft de gemeente samen met InitatiefRijk (IRH) Hillegom een intentieovereenkomst 

gesloten, ‘Heerlijk Hillegom op weg naar de toekomst’.  Met deze overeenkomst wordt op 

verschillende thema’s, waaronder duurzaamheid, de intentie uitgesproken om samen verder te bouwen 

aan de toekomst.  Samen met het lokale bedrijfsleven verkennen wij welke gezamenlijke inspanningen 

we in de komende periode kunnen en gaan leveren.    

Op 20 mei 2019 hebben wij samen met IRH een duurzaamheidsavond met het lokale bedrijfsleven 

georganiseerd, waarbij ingegaan is op wat op het gebied van duurzaamheid op onze gemeente (en de 

bedrijven hierbinnen) afkomt en hoe we hier onder andere mee om kunnen gaan. Op deze avond is 

door de Omgevingsdienst West-Holland tevens een presentatie verzorgd over de informatieplicht 

energiebesparing. 
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4. SOCIALE DUURZAAMHEID 
Bij sociale duurzaamheid staat het waarborgen van de sociale samenhang in de samenleving en het 

welzijn van de mens met gelijke rechten centraal. Zo kopen wij onze diensten en producten zoveel 

mogelijk maatschappelijk verantwoord in en stimuleren we Hillegomse bedrijven om maatschappelijk 

verantwoord te ondernemen.  

 
Sociale Duurzaamheid  

Maatschappelijk Verantwoord Inkopen (MVI) 

Social Return on Investment (SRoI) 

 

Maatschappelijk Verantwoord Inkopen (MVI): 

De gemeente koopt jaarlijks diverse producten en diensten in. Via het inkoopbeleid wordt naast de 

prijs van de producten, diensten of werken ook gelet op sociale aspecten en effecten van de inkoop op 

het milieu. Maatschappelijk Verantwoord Inkopen (MVI) staat binnen HLTsamen al hoog op de 

agenda. De gemeente Hillegom heeft het Manifest Maatschappelijk Verantwoord Inkopen 

ondertekend. Een belangrijke afspraak in dit Manifest was het komen tot een actieplan MVI. 

Inmiddels is het actieplan voor HLTsamen vastgesteld. Het doel van het actieplan MVI is de 

effectiviteit en de draagwijdte van MVI in de organisatie te vergroten, door ambities concreet vast te 

leggen, kenbaar te maken en vervolgens uit te voeren. Het streven is zo om vanaf december 2020 

minimaal 50% van de gemeentelijke activiteiten maatschappelijk verantwoord in te kopen. Dit wordt 

o.a. bereikt door concrete, intern gedragen actiepunten die uitgevoerd worden tussen 1 januari 2018 en 

31 december 2020.  

 

Social Return on Investment (SRoI): 

Social Return on Investment is een van de (beleids)doelstellingen binnen het Manifest MVI. Deze 

doelstelling houdt in dat wij ons bij het inkopen zoveel mogelijk richten op het realiseren van sociale 

inclusie in de maatschappij. Om deze doelstelling te realiseren vragen we waar mogelijk in 

aanbestedingen uit op inzet van Social Return. In Hillegom zijn er reeds gegunde aanbestedingen 

waarin opdrachtnemer bezig is de SRoI-verplichtingen concreet te krijgen. Vanwege Corona treedt 

echter vertraging op, ofwel zijn sommige opdrachtnemers eerst bezig met het op orde houden van de 

eigen bedrijfsvoering 

Vanuit de Duin- en Bollenstreekregio is er verder nadrukkelijk de wens uitgesproken om te komen tot 

een regionaal Social Return beleid en het kiezen voor een regionaal afgestemde uitvoeringspraktijk. 

Voor het realiseren van deze wens wordt momenteel een voorstel voorbereid door de Social Return 

Coördinatoren van de regio Duin- en Bollenstreek.  
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5. OVERIG 
Overig  

Platform De Groene Uitdaging (DGU) 

Lokale Energiecoöperatie 

Duurzame Mobiliteit 

Verduurzamen werkorganisatie HLTsamen 

Verduurzamen verlichtingsarmaturen in de openbare ruimte 

 

Platform De groene Uitdaging (DGU) 

De website van de Groene Uitdaging is onlangs geheel vernieuwd. De Groene Uitdaging is een 

platform voor en door inwoners van de Bollenstreek. De Groene Uitdaging is opgezet om elkaar te 

motiveren en te activeren zelf iets te ondernemen tegen de klimaatsverandering. Op de website zijn zo 

informerende en inspirerende (lokale) artikelen over duurzaamheid te vinden.  

 

Lokale Energiecoöperatie: 

Begin maart heeft er een bijeenkomst plaatsgevonden met initiatiefnemers/ geïnteresseerden om te 

komen tot een lokale energiecoöperatie. In Hillegom lopen er op dit moment twee 

haalbaarheidsonderzoeken voor locaties voor een energiecoöperatie. 
 

Duurzame mobiliteit  

Vanuit de uitvoeringslijn Duurzame Mobiliteit zijn er voor de regio Holland Rijnland prognosekaarten 

opgesteld naar de verwachte behoefte aan openbare laadinfrastructuur in 2020 en 2025. Op basis van 

de prognoses zijn er op gemeentelijk niveau plankaarten openbare laadinfrastructuur opgesteld. Deze 

plankaarten geven aan hoeveel behoefte er is naar laadpalen en waar deze het beste geplaatst kunnen 

worden in de gemeente.  Op dit moment is het beleid dat voor een aanvraag van een openbare laadpaal 

een verkeersbesluit nodig is.  Doordat individuele verkeersbesluiten genomen moeten worden, is de 

afhandelprocedure veelal langer dan gewenst.  Om een efficiëntieslag te slaan en de afhandelperiode te 

halveren, bestaat er op dit moment het voornemen om op basis van de plankaart een 

verzamelverkeersbesluit te nemen voor alle beoogde laadpunten op de kaart. 

 

Verduurzaming verlichtingsarmaturen in de openbare ruimte 

Door het vervangen van conventionele armaturen naar LED-armaturen in de openbare ruimte wordt 

het energieverbruik teruggedrongen en dalen (onderhouds)kosten. Voor de openbare verlichting in 

Hillegom is in 2019 door de raad het beleidsplan openbare verlichting 2019-2023 vastgesteld.  

Met de komst van led in de openbare verlichting is de afgelopen beleidsperiode een innovatieslag 

gemaakt, die ook in de komende beleidsperiode zal worden doorgezet. Met de huidige werkwijze is de 

verwachting dat in de komende jaren (tot 2030) nog 36% (t.o.v. november 2018) op energieverbruik 

bespaard kan worden.  

https://www.degroeneuitdaging.nl/

