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De ambitie van de gemeente Hillegom is om in 2050 energieneutraal en 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 nu de actuele stand van zaken van het 
uitvoeringsprogramma. In deze stand van zaken worden (uitgevoerde) activiteiten en 
projecten uit 2021 weergegeven die bijdragen aan het behalen van onze doelstellingen en 
ambities. 
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Inleiding 
 
We zijn in het laatste jaar van het Uitvoeringsprogramma Duurzaamheid 2018-2022 aangekomen. 

Opgesteld als uitvoeringsprogramma bij de Omgevingsvisie in 2018 loopt dit programma aan het 
eind van dit jaar af. In het uitvoeringsprogramma Duurzaamheid bij de Omgevingsvisie heeft 
Hillegom een aantal te ontwikkelen activiteiten benoemd onder de noemers van Fysieke 
duurzaamheid, Economische duurzaamheid en Sociale duurzaamheid.  
 
In deze stand van zaken geven we weer waaraan we gewerkt hebben en wat er bereikt is, maar we 
zijn ons ervan bewust dat niet alle punten gelijkwaardig zijn behandeld. Het zal duidelijk zijn dat de 

grote nadruk op de energietransitie ertoe heeft geleid dat daaraan ook de meeste tijd besteed zijn, 
en dat bij dat onderwerp de meest concrete resultaten te melden zijn. De andere onderwerpen zijn 
echter niet minder belangrijk, en ze verdienen de komende jaren dezelfde focus als nu al aan de 
energietransitie gegeven is. 
 
Met deze voortgangsrapportage leveren we graag een bijdrage aan de volgende sprong voorwaarts 

de komende jaren, omdat duurzame ontwikkelingen, als ze eenmaal van start zijn, niet meer 
moeten stoppen maar onderdeel worden van onze dagelijkse, vanzelfsprekende benadering van 
hoe we samen leven en werken. 
 
 
 

Fysieke duurzaamheid 
 
Hoofdstuk 1. Energietransitie 

 

In de afgelopen jaren is de Energietransitie, enkele jaren geleden gestart onder de algemene vlag 
van duurzaamheid, bestuurlijk en ambtelijk uitgegroeid tot een vooral zelfstandig te behandelen 
onderwerp.  
Andere duurzame thema’s vinden geleidelijk hun plaats in de gemeentelijke organisatie bij 
bestaande domeinen en teams, maar de energietransitie is voor gemeenten een omvangrijk nieuw 
thema met ook een grote maatschappelijke impact. Inmiddels is de energietransitie binnen 

HLTsamen daarom een apart onderwerp met een eigen ambtelijk cluster voor de uitvoering van 
zaken. 
 
In dit voortgangsoverzicht komen aan bod: 
1. Bestuurlijke activiteiten: college- en raadsbehandelingen 
2. Participatie 
3. Regionale samenwerking 

4. Lokale activiteiten 
5. Meerjarige ontwikkelingen in Klimaatmonitor. 
-------------------  
 
1. Bestuurlijke activiteiten 

 

De Energietransitie is in het afgelopen jaar regelmatig in de raad aan bod geweest. 
 

Onderwerp procedureel Wanneer 

Lokale Energie Strategie (LES) Raadsvoorstel 

besluitvormend 

09/12/2021 

Stand van Zaken Energietransitie  Raadsbrief 09/11/2021 

Transitie Visie Warmte (TWV) Raadsvoorstel 

besluitvormend 

14/10/2021 



Opbrengsten meedenksessies LES 

mei 2021 

Raadsbrief 29/06/2021 

Regionale Energiestrategie (RES 

1.0) 

Raadsvoorstel 

besluitvormend 

27/05/2021 

Opbrengsten meedenksessie 

Warmte  

Raadsbrief 18/05/2021 

Uitgangspunten LES en TVW Raadsvoorstel 

besluitvormend 

25/03/2021 

Voorlopige uitkomsten participatie 

energietransitie “Maatschappelijke 

Haalbaarheid” 

Raadsbrief 09/02/2021 

 
 
2. Participatie voor beleid 
Bij de opstelling van beleid is participatie van de inwoners en ondernemers in Hillegom van belang. 
Zij zijn op diverse manieren betrokken bij de uitvoering van activiteiten die concreet gevraagd 
worden om de energietransitie uit te voeren. Daarom is participatie bij de totstandkoming van 
beleid van groot belang. 

 20 januari – online meedenksessie over de (ruimtelijke) voorwaarden voor duurzame, 
grootschalige elektriciteitsopwek en het RES-traject 

 6 april energiecollege, informatief webinar over de energietransitie 
 20 april meedenksessie over aardgasvrije wijken waaraan 30 inwoners deelnamen. 

 31 mei meedenksessie LES, 24 deelnemers 

 
3. Regionale samenwerking 

De energietransitie is een onderwerp dat op ieder niveau aandacht en besturing vraagt. De 
uitdaging voor Hillegom, net als voor iedere gemeente, is om de vertaalslag te maken van 
wereldwijde en nationale doelstellingen op het eigen gemeentelijke niveau. Dat vraagt naast de 
eigen inzet ook afstemming op regionaal niveau, om gezamenlijk meer te kunnen bereiken. De 

energietransitie kan niet stoppen bij de grens van een gemeente. 
 Samenwerking binnen HLTsamen; binnen HLTsamen werkt een dedicated cluster aan de 

energietransitie. Zij zorgen o.a. voor de bestuurlijke besluitvorming en zorgen voor effectiviteit 

en efficiency door zaken zoveel mogelijk voor drie gemeenten tegelijk aan te pakken. 

 Samenwerking Duin- en Bollenstreek; de regionale gemeenten voeren periodiek overleg over 

alle aspecten van de energietransitie. Daarbij komen regionale samenwerking en de 

afstemming van regionale en lokale activiteiten aan bod. 

 Samenwerking Holland Rijnland; de regio is vertegenwoordigd in de bestuurlijke opzet van de 

Energietransitie op Holland Rijnland niveau. Namens de regio nam wethouder Hoekstra deel 

aan het regionale stuurgroepoverleg, dat inmiddels na de oplevering van de RES 1.0 gestop is. 

Hillegom neemt deel aan de overleggen waar alle gemeenten apart bij vertegenwoordigd zijn. 

 Waar mogelijk zoeken de gemeenten in de regio elkaar op bij de uitvoering van concrete 

activiteiten, ten behoeve van een effectieve en efficiënte uitvoering, en om gezamenlijk te 

leren van opgedane ervaringen en deze regionaal en lokaal weer toe te passen. 

 

4. Lokaal gerichte acties – gemeenschapsparticipatie bij uitvoering 

Energiecoaches 
 Er zijn in Hillegom nu 7 energiecoaches actief, met een vaste Hillegomse coördinator vanuit de 

groep en een vast aanspreekpunt binnen HLTsamen. 

 In 2021 zijn in totaal 59 coachtrajecten doorlopen met Hillegomse huishoudens. Het aantal 

verzoeken is gestegen nadat de energieprijzen omhoog gingen. Deze ontwikkeling zet naar 

verwachting door in 2022. 

 De top 5 van besproken onderwerpen in Q4-2021 is: 

1.isolatie 

2.algemene energiebesparing 

3.zonnepanelen 

4.warmtepomp 

5.subsidies 

 Er vindt periodiek regionale afstemming plaats tussen coaches vanuit Hillegom, Lisse, 

Teylingen, Noordwijk en Katwijk om kennis en ervaringen uit te wisselen. 



Energiecoöperatie in Hillegom 

In 2021 is de lokale energiecoöperatie Hillezon opgericht. www.hillezon.nl. Hillezon streeft ernaar 

in 2022 een eerste project te lanceren met en voor inwoners van Hillegom. 
Hillezon werkt samen met andere energiecoöperaties in de regio. 
 
RRE-campagne 
In 2020 is een uitgebreide RRE-campagne gestart. RRE staat voor Regeling Reductie 
Energiegebruik. De gemeente heeft een aanvraag ingediend voor een RRE-bijdrage van het Rijk en 

deze is ook toegekend. De uitvoering was oorspronkelijk voorzien voor 2020, maar vanwege 
corona is de uitvoeringsperiode uiteindelijk verlengd naar 2021 ook. 
 De RRE-campagne is opgezet als regionale campagne met een deels lokale, deels regionale 

uitvoering, met name voor communicatie en het uitwisselen van leerervaringen bij de 

uitvoering van acties. 

 Gedurende de RRE-campagne zijn een grote inkoopactie en een voucheractie georganiseerd 

voor particuliere huiseigenaren, één van de eisen van de regeling. 

 De acties zijn uitgevoerd in de periode 2020-2021, met groot succes en een omvangrijk bereik 

van de acties naar particuliere huiseigenaren. In totaal 1.882 huishoudens hebben een voucher 

ingediend, 717 huishoudens hebben meegedaan aan de inkoopactie, en gezamenlijk besparen 

de acties van inwoners zo’n 537 ton CO2 per jaar 

 Een spin off van de RRE-campagne is de door de gemeente Hillegom zelf opgezette en op 

huurders gerichte voucher-actie die is gestart in 2021 en doorloopt in 2022. Door kleine 

maatregelen te nemen is energiebesparing mogelijk, en kan in ieder geval een eerste bijdrage 

geleverd worden tegen toenemende energiearmoede. 

In 2021 werd er door 646 huurders meegedaan aan de actie, met een energielastenbesparing 

van 47.836 per jaar en een CO2 besparing van 112.869 kg per jaar. De actie loopt door tot 

eind Q1 2022.  

 Voor de samenwerking in de regio en de uitvoering van de campagnes is uitgebreid gebruik 

gemaakt van www.degroeneuitdaging.nl als regionaal actieplatform. Door nauwe 

samenwerking via dit platform konden de gemeente veelal gezamenlijk campagnevoeren, 

gesprekken met externe partijen laten plaatsvinden en leren van elkaar resultaten. 

Duurzaam Bouwloket dienstverlening 
De gemeente werkt al een aantal jaren samen met Duurzaam Bouwloket (DBL). Jaarlijks worden 
honderden huishoudens langs deze weg van informatie en advies voorzien over maatregelen en 
subsidies. 
Enkele cijfers over het vierde kwartaal van 2021: 

 179 raadpleegsessies op internet, gemiddelde duur ruim 5 minuten 

 86 individuele huishoudens/woningen zijn van advies voorzien. 
 68% van de adviezen had betrekking op subsidies/ subsidiecheck. 
 de meest gevraagde onderwerpen zijn (1) isoleren en (2) zonnepanelen. 
 
Samen met de regio onderzoekt de gemeente sinds eind 2021 de mogelijkheden om de 
dienstverlening van Duurzaam Bouwloket ook in te zetten voor MKB-bedrijven. Duurzaam 

Bouwloket is partner van MKB-Nederland bij de uitvoering van het www.DEB.nl platform, dat 
ondernemers helpt met kennis en inzicht over de energietransitie voor het eigen bedrijf.  
 
Duurzaamheidsleningen 
Ook in 2021 heeft de gemeente gebruik gemaakt van duurzaamheidsleningen via de SVn. 
 

Jaar Aantal leningen Gemiddeld bedrag 

Totaal 

uitgeleend 

2016 49 -€ 4.200,47 -€ 205.823,00 

2017 13 -€ 5.116,08 -€ 66.509,00 

2018 6 -€ 5.851,50 -€ 35.109,00 

2019 17 -€ 5.894,65 -€ 100.209,00 

2020 31 -€ 6.163,77 -€ 191.077,00 

2021 16 -€ 6.246,13 -€ 99.938,00 

 
Het saldo in kas bedroeg op 1 januari 2022 een bedrag van € 116.000; op 22 februari was dat als 
gevolg van terugbetalingen en tot dan toe slechts één nieuw uitgegeven lening al weer opgelopen 
tot € 140.000. 
 

http://www.hillezon.nl/
http://www.degroeneuitdaging.nl/
http://www.deb.nl/


Burgerinitiatief CO2 prestatieladder 

In het voorjaar is een burgerinitiatief ingediend om HLTsamen en de gemeenten te laten aansluiten 

bij de CO2 prestatieladder. De raad heeft het advies gevolgd om in eerste instantie de 
voorbereidingen voor het al dan niet certificeren voor de CO2 prestatieladder uit te voeren en op 
basis van een nieuw advies definitief te beslissen om wel of niet gebruik te gaan maken van de 
CO2 prestatieladder en de bijbehorende certificering. Dat voorstel komt in het najaar van 2022 
naar de raad voor besluitvorming over het vervolg. 
 

Inzet Klimaatroute voor ondernemers 
In oktober 2019 is Klimaatroute begonnen met het uitvoeren van energiescans in Hillegom. Het 
project is gericht op het verduurzamen van het MKB met een verbruik van onder de 50.000 kWh en 
25.000 m3 gas. 
Binnen het project zijn 39 ondernemingen voorzien van een energiescan inclusief rapportage. Na 
het bespreken van de rapportage met de ondernemers, worden de ondernemers twee jaar lang 

begeleid.  
 De begeleiding heeft er tot op heden in geresulteerd dat 18 ondernemers maatregelen hebben 

uitgevoerd, een activatiepercentage van 46%, 
 De 18 ondernemers hebben gezamenlijk voor €65.909,- geïnvesteerd in duurzame 

maatregelen.  

 Door de uitvoer van deze maatregelen is er met dit project een jaarlijkse reductie van 70 ton 
CO2 gerealiseerd. 

 
5. Meerjarige ontwikkeling in Klimaatmonitor 
Om trendontwikkelingen over meerdere jaren in Hillegom te kunnen volgen, is de Klimaatmonitor 
een goede basis. Van veel energie- en CO2-gerelateerde onderwerpen worden gegevens 
bijgehouden en gepubliceerd. Daardoor is het mogelijk om een beeld te krijgen van de 
ontwikkelingen in de gemeente Hillegom voor allerlei deelonderwerpen. Voor ieder deelonderwerp 
is een afzonderlijk dashboard beschikbaar. 

 
Een voordeel is dat in deze cijfers de optelsom van alle activiteiten die in Hillegom worden 
ondernomen door alle partijen tezamen, aan bod komt. Bedrijven, inwoners, instellingen, overheid, 
alle resultaten worden bij elkaar gevoegd, maar zijn deels ook op subgroep beschikbaar. 
Aan deze informatie kleeft als nadeel dat de tijdreeksen op dit moment nog lopen tot 2020 of 
2019, afhankelijk van het deelonderwerp. Voor het volgen van meerjarige ontwikkelingen is de 

Klimaatmonitor echter momenteel de best beschikbare openbaar toegankelijke bron. 
-----------------------  

Enkele cijfers uit de Klimaatmonitor voor energieverbruik en CO2 uitstoot. 

Totaal bekend energieverbruik Hillegom 
2010:   1.327 Tj 
2014:   1.217 Tj (basisjaar RES/LES besparingsambitie) 
2019:   1.228 Tj 

Energiegebruik SBI 0 (politie, brandweer, gemeente) van 2011/45 Tj naar 2020/9 Tj. 
 
Totaal bekende CO2 uitstoot elektriciteit en gas Hillegom 
2010:   78.938 
2014:   81.678 
2020:   60.826* 
CO2 uitstoot SBI 0 (politie, brandweer, gemeente) van 2011/2.819 ton naar 2020/680 ton CO2. 

*De Klimaatmonitor werkt met de zogeheten “verbruiksbenadering” bij het vaststellen van CO2-
uitstoot. Dat betekent dat CO2-uitstoot niet wordt toegerekend bij de bron (o.a. energiecentrales) 
maar in het gebruik. In 2020 is landelijk verhoudingsgewijs veel duurzame energie opgewekt ten 
opzichte van het totale gebruik (corona), en daardoor is de rekenfactor voor CO2-uitstoot per 

gebruikte kWh laag. De cijfers hebben dus betrekking op het gebruik van Hillegom en de 
verhouding tussen duurzame en niet-duurzaam opgewekte stroom in Nederland, die voor 2020 erg 

gunstig was. 
 
Monitoring vanuit Holland Rijnland in ontwikkeling 
Vanwege de relatief oude gegevens in de klimaat monitor is HR gevraagd een monitor voor de 
regio te ontwikkelen. Een eerste versie van een monitor volgt naar verwachting eind Q2-2022, 
daarna volgen elk half jaar aanpassingen/nieuwe iteraties. De monitoring is voor RES-regio 
opgesteld, maar verfijning op gemeente- en wijkniveau is voor energiebesparing wel als wenselijk 

aangekaart in de Holland-Rijnlandwerkgroep. 



Hoofdstuk 2: Klimaatadaptatie 

 

Klimaatadaptatie is als onderwerp belegd bij het domein Buitenruimte en valt daarmee ook onder 
die portefeuille. In dit overzicht geven we kort weer wat voor dit onderwerp gedaan is. 
 
Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie 
Conform het Deltaplan heeft de gemeente de afgelopen jaren een klimaatstresstest uitgevoerd, 
daaraan gekoppeld ook een risicodialoog gevoerd met stakeholders bij dit onderwerp, en nu wordt 

er gewerkt aan een Uitvoeringsprogramma, dat aan de raad zal worden aangeboden. 
Ook is een Leidraad Inrichting Openbare Ruimte (LIOR) opgesteld waarin de werkregels zijn 
opgenomen voor de inrichting van de openbare ruimte waarbij expliciet ook rekening wordt 
gehouden met op klimaatadaptatie gerichte maatregelen. 
Deze regels zijn ook van toepassing bij gebiedsontwikkeling, waarbij klimaatadaptatie een 
belangrijk uitgangspunt is bij de inrichting van de openbare ruimte, o.a. via het gebruik van de 

Richtlijn Duurzame Gebiedsontwikkeling (DGO). 
 
Bewustwording en bewonersgerichte actie via Operatie Steenbreek 
Al enkele jaren organiseert de gemeente in samenwerking met andere gemeenten in de regio de 
actie Operatie Steenbreek, met als doel inwoners te bewegen om werk te maken van meer groene 

tuinen en minder bestrating. Deze activiteit is de afgelopen jaren gegroeid naar wat in 2022 de 
campagne Alle Tuinen Groen is geworden. De gemeenten in de Duin- en Bollenstreek doen hier 

gezamenlijk aan mee. Onderwerpen als het NK Tegelwippen, de mogelijkheid om bij tuincentra 
stenen voor plantjes in te ruilen, de start van de activiteiten van tuinambassadeurs, een 
regentonactie zijn allemaal activiteiten die in het kader van bewustwording en actie ondernemen 
worden georganiseerd, met groeiend succes. In 2021 hebben de inwoners van Hillegom  de meeste 
stenen verwijderd. 
In 2022 wordt het regionale programma weer voortgezet met van maart tot in het najaar 
activiteiten die vooral gericht zijn op het vergroenen van tuinen, maar die ook een groeiende groep 

vrijwilligers oplevert. 
 
Hoofdstuk 3: Afval en circulaire economie 
 
Afvalbeleid 
Met het nieuwe beleid zet de gemeente een flinke stap naar minder restafval, met als doel om naar 

100 kg restafval of minder per inwoner toe te werken. Het onderwerp is onderdeel van de taken 
van domein Buitenruimte. 

 
Zwerfafvalinzamelaars 
In Hillegom is een groepje initiatiefnemers gestart met het opruimen van zwerfafval. Onder de 
wervende oproep van “Hillegom Schoon, dat doen we gewoon” ruimen de vrijwilligers periodiek 
zwerfafval op in de gemeente. 

 
Inkoopbeleid 
De gemeente Hillegom heeft het Manifest Maatschappelijk Verantwoord Inkopen ondertekend. Een 
van de doelstellingen is om meer circulair in te gaan kopen. De afgelopen jaren is daar ondanks 
een actieplan nog niet systematisch de noodzakelijke aandacht aan gegeven. Momenteel wordt 
gewerkt aan een nieuw inkoopbeleid, waarbij aandacht voor duurzaamheid bij inkopen een 
speerpunt is. 

 
Circulair West 
De gemeente is “vriend” geworden van de nieuwe ondernemersorganisatie Circulair West, die zich 
richt op innovatie en duurzame ontwikkelingen in het bedrijfsleven. Inmiddels zijn ook de 
provincies Noord- en Zuid-Holland, de gemeenten van de Duin- en Bollenstreek en een groeiend 
aantal bedrijven aangesloten. 

 
  



Hoofdstuk 4: Natuur, biodiversiteit en milieu 

 

Groene Cirkel Bijenlandschap 
De gemeente Hillegom heeft zich samen met de andere gemeenten van de regio aangesloten bij de 
Groen Cirkel Bijenlandschap. 
 
Vrijwilligersactiviteiten 
In 2021 is een vrijwilligersgroep gestart om meer aandacht te geven aan het beschermen van bijen 

door aandacht voor een bloeiend landschap: Stichting Natuurlijk Hillegom, met daarbij een 
werkgroep Bijenlint en een Vogelwerkgroep Hillegom. 
Vanuit een groot aantal natuurorganisaties uit de Duin- en Bollenstreek en Zuid-Kennemerland is 
ook een manifest opgesteld om de weidevogelnatuur in de Vosse- en Weerlanerpolder te 
versterken. Dat manifest is op 29 april 2021 aan de gemeente aangeboden. 
 

Gemeentelijk beheer 
Het gemeentelijk groenbeheer, in uitvoering bij Meerlanden, houdt steeds meer rekening met 
biodiversiteit en natuurwaarde, zowel bij aanleg en inrichting van gebied als bij het reguliere 
onderhoud. 
 

Milieutaken 
De gemeentelijke Milieutaken zijn uitbesteed aan de Omgevingsdienst West-Holland. Vanuit HLT 

samen ziet een milieuregisseur toe op de uitvoering van gemaakte afspraken. 
 
 

 

Economische duurzaamheid 
 
Duurzaamheidsprijs Duin- en Bollenstreek 
in 2021 is de Duurzaamheidsprijs Duin- en Bollenstreek voor een laatste keer,  in een gewijzigde 
vorm georganiseerd. Ruim 10 jaar na de start is duurzaamheid en een duurzame ontwikkeling van 
de samenleving en de economie veel meer gemeengoed geworden. Daarom hebben de regionale 
bestuurders besloten de prijs voor het laatst te laten plaatsvinden, door vooral aandacht te geven 

aan alle prijswinnaars sinds de start en hun verhalen nog eens te vertellen via bedrijfsgerichte 
media. 

 
Energiescan Klimaatroute 
Onder het hoofdstuk Energietransitie kunt u de resultaten vinden van de quick scans die in 2019 
zijn gestart en waarvan de nazorg in 2021 is afgelopen. 

 
Transitieloket Bollenstreek 
In 2021 hebben de gemeenten Hillegom, Lisse, Teylingen en Noordwijk, samen met 
BedrijfslevenBollenstreek en de Greenport Duin- en Bollenstreek een MKB-deal opgesteld en deze 
bij de provincie aangeboden voor een subsidie. De provincie heeft deze MKB-deal als zevende 
partner ondertekend en inmiddels is ook de bijbehorende subsidie-aanvraag gehonoreerd. Vanaf 
voorjaar 2022 zal het virtuele Transitieloket van start gaan met gerichte acties om de 

energietransitie ook bij bedrijven onder de aandacht te brengen en waar mogelijk te versnellen. 
Hiermee geeft de regio verder invulling aan de beoogde ondersteuning van duurzame ontwikkeling 
bij alle bedrijven. Deze actie komt in de plaats van de Duurzaamheidsprijs en de focus op 
koplopers; de focus verschuift hiermee naar het volledige bedrijfsleven. 
Ook via dit loket zullen bedrijven opnieuw ondersteund gaan worden met quick scans van 
Klimaatroute. Maar meer dan voorheen zullen we ook aandacht gaan geven aan de rol van het 

“aan de energietransitie leverende bedrijfsleven” in de eigen regio. 

 

  



Sociale duurzaamheid 
 
Onder deze noemer zijn weinig specifiek gerichte acties vanuit duurzaamheid ondernomen. Dat is 

voor een flink deel een logisch gevolg van het feit dat de gemeente altijd al intensief en met veel 
activiteiten actief was voor een sociale samenleving, denk bijvoorbeeld aan activiteiten op het 
gebied van onderwijs en werk, onderwijs en zorg, voorkomen eenzaamheid en armoedebeleid. 
Specifiek te noemen zijn: 
 
Maatschappelijke Agenda 
Vanuit het Sociaal Domein is gewerkt aan een maatschappelijke agenda: een integrale visie op het 

sociaal domein. Door te werken met één visie op het sociaal domein komt de sociale duurzaamheid 
beter tot haar recht. Wat willen we bereiken en hoe gaan we dat realiseren. 
  
Social Return on Investment (SRoI) 
S.R.o.I. wordt zoveel mogelijk toegepast bij aanbestedingen boven de € 200.000. Samen met 
Noordwijk en Katwijk zijn daar uitvoeringsvoorwaarden voor opgesteld. Hierin zijn bouwstenen 
opgenomen over de wijze waarop en de waarde van de invulling.  

 

2021 was een eerste jaar dat we regionaal een coördinator hiervoor aangesteld hebben, in dienst 
bij Provalu. 6% van alle opdrachten die voor S.R.o.I. invulling zijn gecoördineerd in 2021 waren 
van de gemeente Hillegom afkomstig. Daarnaar zijn er nog gecombineerde opdrachten in HLT 
verband e.d. 
 

Voorbeelden van inkoopprojecten gemeente Hillegom waarbij S.R.o.I. is toegepast in 2021 zijn: 
 Renovatie druk- of mechanisch riool – S.R.o.I.  waarde 2% van de inschrijfsom 
 Rioolrenovatie diverse wegen – S.R.o.I. waarde 3% van de totale opdrachtsom 
 Reconstructie Nieuweweg – S.R.o.I. 2% van de opdrachtsom 
 Project entree N207/N208 Lisse en Hillegom – S.R.o.I. waarde 5% van de totale opdrachtsom 
 Baggerwerkzaamheden Hillegom, Lisse en Teylingen - S.R.o.I. waarde 5% van de totale 

opdrachtsom 

 Rioolreiniging en inspectie gezamenlijk  Hillegom, Lisse, Teylingen, Katwijk en Noordwijk – 
S.R.o.I. waarde 3% van de totale opdrachtsom 

 Vervanging kleine civiele kunstwerken Hillegom en Teylingen – S.R.o.I. waarde 3% van de 
totale opdrachtsom. Loopt nog door in 2022 

 
In HLTverband: 

 Applicatie telefooncentrale – S.R.o.I. waarde 3% van de totale opdrachtsom 

 ICT infrastructuur HLTsamen – S.R.o.I. waarde 1% van de totale opdrachtsom 
 

 

 

Uitvoeringsprogramma 2018-2022 financieel beschouwd 
 
 Sinds de start van het Uitvoeringsprogramma Duurzaamheid is voor het programma over de 

jaren 2018-2021 vanuit de reserve duurzaamheid zo’n € 680.000 besteed aan de uitvoering 
van diverse taken. In aanvulling daarop is voor diverse deelonderwerpen meer dan € 350.000 
aan externe aanvullende bijdragen en subsidies verworven.  

 De bestedingen liggen over de periode 2018-2021 op gemiddeld plm. € 300.000 per jaar, en 

daarvan is minimaal 30% ontvangen in de vorm van verkregen subsidies en/of andere externe 
bijdragen. In 2018, het startjaar van de uitvoering, is nog relatief weinig besteed. 

 Het grootste deel van het budget werd besteed aan taken en acties die aan de energietransitie 
gerelateerd zijn. 

 Tot eind mei 2022 is over 2022 plm. € 73.000 besteed. 
 In de reserve duurzaamheid is eind mei nog ongeveer € 740.000 beschikbaar. 

 

 

 


