
Verslag van de openbare (digitale) raadsvergadering van de gemeente Hillegom, 
gehouden op 28 mei 2020

_______________________________________________________________________________

Aanwezig:
Voorzitter: de heer A. van Erk, burgemeester
Leden: de dames D.A. Boonstra (BBH), A.N. Dijkshoorn (Bloeiend Hillegom), 

A. Heemskerk-Rekké (Bloeiend Hillegom), J.A. Noort (CDA, tot punt 3)),  L.M.J. 
Pijnacker (VVD), J.M.R. Rippner (BBH), A.M. Ruigrok-Schoorl (CDA) en M.T.B.M. 
de Wit (BBH) en de heren S. Boschma (D66), I.B. Buijck (VVD), J. van Duffelen 
(BBH), D. van Egmond (GroenLinks), F.J.M. Evers (BBH), J. Grimbergen (BBH), 
J.J.R. Jansen (Bloeiend Hillegom), C.H. Langeveld (CDA), J.S. Nederpelt (BBH), 
M. Roelofs (BBH), F.R. Vrijburg (CDA, vanaf punt 2a) en J. Zwaan (CDA)

Secretaris: mevrouw P.M. Hulspas-Jordaan, griffier

Aanwezige wethouders: mevrouw C.J. Hoekstra, de heren A. de Jong, J.A. van Rijn en F.Q.A. van Trigt 
(vanaf punt 4) 

1. Opening
De voorzitter opent de raadsvergadering om 19.30 uur. 
Door loting wordt de heer Langeveld aangewezen als eerst stemmend lid. 

2. Vaststellen van de agenda
De raad stelt de agenda ongewijzigd vast.

2a. Onderzoek geloofsbrief en toelating raadslid 
De raad besluit unaniem de heer F. R. Vrijburg toe te laten als lid van de raad.
De heer Vrijburg legt de verklaring en belofte af.
De voorzitter overhandigt bloemen en spreekt de heer Vrijburg toe.

2b. Afscheid raadslid J.A. Noort 
De voorzitter spreekt mevrouw Noort toe en overhandigt bloemen en een herinneringsbord.
Mevrouw Noort spreekt een nawoord.

3. Spreekgelegenheid ten behoeve van het publiek
Hiervan wordt geen gebruik gemaakt.

4. Vragenkwartier
De heren Langeveld en Boschma en mevrouw Heemskerk stellen vragen over het faciliteren 
van de horeca in verband met de coronacrisis. Deze worden beantwoord door wethouder Van 
Rijn.
De heer Boschma stelt een vraag over mogelijkheden voor de culturele sector in de openbare 
ruimte. Deze worden beantwoord door wethouder Van Rijn.
Mevrouw Heemskerk en de heer Evers stellen vragen over sandwichborden voor de campagne 
“Waarde uit je woning”. Deze worden beantwoord door wethouder Hoekstra.
De heer Buijck stelt vragen over bloembakken en sfeerverlichting aan lantaarnpalen. Deze 
worden beantwoord door wethouder Van Rijn.
De heer Vrijburg stelt vragen over het vervoer van arbeidsmigranten. Deze worden 
beantwoord door burgemeester Van Erk.
Mevrouw Heemskerk stelt een vraag over Plein28. Deze worden beantwoord door wethouder 
Van Trigt.
Mevrouw Pijnacker stelt vragen over jeugdzorg en schuldhulpverlening tijdens de coronacrisis. 
Deze worden beantwoord door wethouder Van Trigt.

5. Vaststellen van het verslag van de raadscommissie 9 april 2020 en van de 
raadsvergadering van 16 april 2020
De raad stelt de verslagen ongewijzigd vast.

De actielijst blijft ongewijzigd.

De lijst van nog niet afgehandelde aangenomen moties en doorlopende toezeggingen blijft 
ongewijzigd.

6. Ingekomen stukken
De ingekomen stukken zullen volgens het voorstel worden afgehandeld. 
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7. Schriftelijk gestelde vragen
Er zijn geen antwoorden op schriftelijk gestelde vragen.

8. Hamerstukken:
8a. Zienswijze ontwerpbegroting 2021 GR KDB

De voorzitter meldt een ambtshalve wijziging in de conceptbrief.
De raad besluit unaniem volgens voorstel.

8b. Zienswijze conceptbegroting 2021 VuilAfvoerBedrijf van de Duin- en Bollenstreek
De raad besluit unaniem volgens voorstel.

8c. Verordening maatschappelijke ondersteuning Hillegom 2020, 1e wijziging
De voorzitter meldt een ambtshalve wijziging in het conceptbesluit.
De raad besluit unaniem volgens voorstel.

8d. Zienswijze (voorlopige) jaarstukken 2019 HLTsamen
De voorzitter meldt ambtshalve wijzigingen in de conceptbrief.
De raad besluit unaniem volgens voorstel.

8e. Zienswijze ontwerpbegroting 2021 gemeenschappelijke regeling Cocensus
De raad besluit unaniem volgens voorstel.

8f. Zienswijze ontwerpbegroting 2021 GR VRHM
De raad besluit unaniem volgens voorstel.

8g. Zienswijze ontwerpbegroting 2021 GR Holland Rijnland
De voorzitter meldt een ambtshalve wijziging in het conceptbesluit.
De raad besluit unaniem volgens voorstel.

9. Zienswijze ontwerpbegroting 2021 HLTsamen
De voorzitter meldt een ambtshalve wijziging in het conceptbesluit.
Wethouder De Jong zegt toe het verzoek van Bloeiend Hillegom, D66 en GroenLinks om de 
volgende begroting concreter te maken, in te brengen bij het bestuur van HLTsamen.
De raad besluit unaniem volgens voorstel.

10. Concept Regionale Energiestrategie (RES) Hillegom (amendementen zie bijlage)
De voorzitter meldt een ambtshalve wijziging in het conceptbesluit.
De heer Langeveld dient namens alle fracties amendement 1 in over de besluitpunten I en III.
De heer Boschma dient namens de fracties van D66, Bloeiend Hillegom en VVD 
amendement 2 in over bollenvelden.
De heer Boschma dient namens de fracties van D66, Bloeiend Hillegom, CDA, GroenLinks en 
BBH amendement 3 in over provincie Zuid-Holland.
De heer Boschma dient namens de fracties van D66, GroenLinks en Bloeiend Hillegom 
amendement 4 in over warmtenet.
De heer Van Egmond dient namens de fracties van GroenLinks, CDA, D66 en BBH 
amendement 5 in over bouwstenen.
De heer Van Egmond dient namens de fracties van GroenLinks, Bloeiend Hillegom en D66 
amendement 6 in over biomassa.
De heer Van Egmond dient namens de fracties van GroenLinks, Bloeiend Hillegom en D66 
amendement 7 in over bijdrage warmtebronnen aan reductie CO2-uitstoot.
De heer Van Egmond dient namens de fracties van GroenLinks en D66 amendement 8 in 
over duurzame mobiliteit.
De heer Van Egmond dient namens de fracties van GroenLinks en D66 amendement 9 in 
over energiebesparing.
Na discussie wijzigt de heer Langeveld namens de indieners amendement 3.
Na discussie wijzigt de heer Van Egmond namens de indieners amendement 4 en trekt hij 
amendement 7 en 8 in.
De raad neemt amendement 1 unaniem aan.
De raad verwerpt amendement 2. De fracties van D66, Bloeiend Hillegom en VVD zijn vóór. 
De overige fracties zijn tegen.
De raad neemt het gewijzigde amendement 3 unaniem aan.
De raad verwerpt het gewijzigde amendement 4. De fracties van D66, GroenLinks en 
Bloeiend Hillegom zijn vóór. De overige fracties zijn tegen.
De raad neemt amendement 5 aan. Alleen de fractie van Bloeiend Hillegom is tegen.
De raad verwerpt amendement 6. De fracties van GroenLinks, Bloeiend Hillegom en D66 zijn 
vóór. De overige fracties zijn tegen.
De raad verwerpt amendement 9. De fracties van GroenLinks en D66 zijn vóór. De overige 
fracties zijn tegen.
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De raad besluit unaniem volgens het geamendeerde conceptbesluit.

11. Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om 23:17 uur. 

Aldus vastgesteld in de vergadering van 25 juni 2020.

drs. P.M. Hulspas-Jordaan A. van Erk 
griffier voorzitter

BIJLAGE

AMENDEMENT 1  (aangenomen)
Onderwerp: Concept Regionale Energiestrategie (RES) Hillegom – besluitpunt I en III
Ingediend door de heer Langeveld namens alle fracties

Tekst amendement:
1. Besluitpunt I schrappen en in plaats hiervan in de aanhef van het besluit toevoegen 

“gelezen de concept-RES, versie 29 april 2020”;
2. Besluitpunt III vervangen door “de wensen en bedenkingen per brief naar het algemeen 

bestuur van Holland Rijnland te sturen”.

Toelichting:
1. Het is in wezen geen besluit om ergens kennis van te nemen en zoals het nu geformuleerd 

is zijn besluitpunt I en II met elkaar in tegenspraak. “Iets voor kennisgeving aannemen” is 
iets anders dan ervan kennis nemen, want het betekent ook dat je er vervolgens niets mee 
gaat doen. En dat doet de raad juist wel, door wensen en bedenkingen in te sturen.

2. Uiteraard zullen onze vertegenwoordigers in het algemeen bestuur (AB) de inbreng van 
Hillegom ook bespreken in het AB. Maar daartoe hebben ze geen aparte opdracht van de 
raad nodig. Het is wel zinvol de wensen en bedenkingen toe te sturen aan alle AB-leden van 
Holland Rijnland.

AMENDEMENT 2  (verworpen)
Onderwerp: Concept Regionale Energiestrategie (RES) Hillegom – bollenvelden
Ingediend door de heer Boschma namens de fracties van D66, Bloeiend Hillegom en 
VVD

Tekst amendement:
In besluitpunt II.1 het zinsdeel “maar zijn niet voornemens om een onevenredig groot deel van 
duurzame opwekking te realiseren op deze beschermde bollenvelden” vervangen door “maar 
zijn niet voornemens om duurzame opwekking te realiseren op bollenvelden wanneer dit het 
cultuurhistorische karakter van het landschap aantast”.

Toelichting:
Als regio hebben we een opgave om de doelen van het Energieakkoord Holland Rijnland te 
realiseren. Daarin zal ook de Duin- en Bollenstreek zijn aandeel moeten leveren. Iedere regio 
kent zijn eigen kansen en beperkingen. De beperking in de Duin- en met name Bollenstreek is 
het unieke cultuurhistorische karakter van het landschap. Hier zal terdege rekening mee 
gehouden moeten worden om dit niet onherstelbaar aan te tasten.

AMENDEMENT 3  (aangenomen na wijziging)
Onderwerp: Concept Regionale Energiestrategie (RES) Hillegom – provincie Zuid-

Holland
Ingediend door de heer Boschma namens de fracties van D66, Bloeiend Hillegom, 
CDA, GroenLinks en BBH

Tekst amendement:
Besluit II punt 2 te vervangen door:  
Wij vragen provincie Zuid-Holland om helderheid te verschaffen over haar rol in het 
vervolgtraject richting de RES 1.0 en constructief mee te werken aan het realiseren van een 
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maximaal bod in de komende RES’sen. Hierbij gaat het met name om haar bestuurlijke positie 
ten aanzien van haar coalitieakkoord en de belemmeringen die dit oplevert ten aanzien van de 
ruimtelijke inpassing van duurzame energieopwekking;

Toelichting:
De provincie is gebaat bij een samenhangende energiestrategie. Het huidige ruimtelijke beleid 
en het huidige coalitieprogramma leggen in brede zin beperkingen op aan duurzame opwekking 
van energie in onze regio. De provincie Zuid-Holland kan daarbij een regierol op zich nemen en 
die restricties wegnemen.

Aangebrachte wijziging:
“.. maximaal bod in de komende RES’sen” vervangen door “.. maximaal bod zoals verwoord in 
paragraaf 5.2 van de concept-RES”

AMENDEMENT 4  (verworpen na wijziging)
Onderwerp: Concept Regionale Energiestrategie (RES) Hillegom – warmtenet
Ingediend door de heer Boschma namens de fracties van D66, GroenLinks en Bloeiend 
Hillegom

Tekst amendement:
In besluitpunt II, wens 8 vervangen door:
“Hillegom heeft de voorkeur om niet afhankelijk te worden van restwarmte uit Rotterdam. De 
benodigde warmte voor Hillegom wordt zoveel mogelijk geleverd door andere bronnen zoals 
aquathermie, zonthermie, riothermie, geothermie en membraantechniek.  Daarbij verzoeken wij 
om andere kansrijke opties open te houden, waaronder de potentie van waterstof als 
energiedrager. Tevens vragen wij daarbij over regionale en provinciale grenzen heen te kijken, 
ook met oog op het koppelen van de warmtenetten van verschillende warmtebronnen, 
waaronder het restwarmtenet.”

Toelichting:
Het college stelt als wens 8 voor: 
“Wij vragen Holland Rijnland om actief voor de regio te lobbyen op het aansluiten van zoveel 
mogelijk gemeenten aan een warmtenet dat gevoed wordt met restwarmte uit Rotterdam. En 
waar dit op korte termijn niet mogelijk is, een perspectief te bieden voor mogelijke aansluiting 
op de lange termijn.”
Maar wij streven naar een maximale opwek binnen de eigen regio en een grote mate van 
onafhankelijkheid. Voor zover dit niet toereikend is of tot betere oplossingen leidt (vanuit 
technisch, ruimtelijk en/of economisch oogpunt), dienen we ook over de regionale en provinciale 
grenzen heen te kijken. Wij willen voor het warmtenet bronnen met meer zekerheid, die 
haalbaar en betaalbaar zijn. 
De ligging van Hillegom en de aanwezigheid van de vele vaarten en sloten bieden mogelijk een 
uitgelezen kans om gebruik te maken van aquathermie. Maar ook andere opties moeten hierbij 
open worden gehouden, zolang deze vallen binnen de hierboven gestelde kaders.

Aangebrachte wijziging:
De laatste zin van het amendement (Tevens … restwarmtenet) vervangen door:
Hierbij ook te kijken naar de koppeling van warmtenetten van verschillende warmtebronnen, 
waaronder het restwarmtenet.
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AMENDEMENT 5  (aangenomen)
Onderwerp: Concept Regionale Energiestrategie (RES) Hillegom – bouwstenen
Ingediend door de heer Van Egmond namens de fracties van GroenLinks, CDA, D66 en 
BBH

Tekst amendement:
Besluitpunt II.12 te vervangen door: “Wij vragen Holland Rijnland om in het traject naar de RES 
1.0 niet te kiezen voor een van de twee denkrichtingen, maar te komen tot een denkrichting 
waarin gebruik wordt gemaakt van alle bouwstenen, waarbij per subregio voor verschillende 
bouwstenen gekozen kan worden; tevens vragen wij Holland Rijnland om de uiteindelijke 
denkrichting voldoende concreet te maken, zodat inwoners deze kunnen herkennen vanuit hun 
belevingswereld en beter kunnen beoordelen.”

Toelichting:
Wij zien in beide denkrichtingen goed toepasbare bouwstenen en willen die graag beschikbaar 
houden voor toepassing in de Lokale Energie Strategieën. Dit draagt ons inziens bij aan het 
maximaal realiseren van de opgave, optimale inpassing in het landschap en maximaal lokaal 
eigenaarschap.
Voor het participatietraject is het van groot belang om de denkrichting zo te beschrijven dat 
inwoners en andere belanghebbenden begrijpen wat voor hen hiervan de betekenis en de 
impact is en welke keuzes er voorliggen. Er moet dus aansluiting zijn met de belevingswereld 
van de doelgroep.

AMENDEMENT 6  (verworpen)
Onderwerp: Concept Regionale Energiestrategie (RES) Hillegom – bouwstenen
Ingediend door de heer Van Egmond namens de fracties van GroenLinks, Bloeiend 
Hillegom en D66

Tekst amendement:
Aan besluitpunt II de volgende wens toevoegen:
Wij vragen Holland Rijnland om in de RES 1.0 biomassa uit te sluiten als energiebron.

Toelichting:
Biomassa wordt nog vaak gezien als duurzame energiebron, maar dit is ten onrechte. We 
noemen de belangrijkste nadelen van biomassa. De winning van biomassa leidt in veel gevallen 
tot grootschalige ontbossing. Bij het gebruik van biomassa wordt veel fijnstof en ultrafijnstof 
uitgestoten en wordt veel meer CO2 uitgestoten dan bij gebruik van steenkool. Hierdoor is 
biomassa géén duurzaam alternatief voor fossiele brandstof.

AMENDEMENT 7  (ingetrokken)
Onderwerp: Concept Regionale Energiestrategie (RES) Hillegom – bijdrage 

warmtebronnen aan reductie CO2-uitstoot
Ingediend door de heer Van Egmond namens de fracties van GroenLinks, Bloeiend 
Hillegom en D66

Tekst amendement:
Aan besluitpunt II de volgende wens toevoegen:
Wij vragen Holland Rijnland om nieuwe warmtebronnen slechts dan in gebruik te nemen als dit 
per saldo leidt tot een werkelijke reductie van CO2-uitstoot.

Toelichting:
Voor de winning en distributie van warmte uit vrijwel alle nu bekende alternatieve 
warmtebronnen dient energie toegevoegd te worden. Als dit niet duurzaam opgewekte energie 
betreft (bv. elektriciteit opgewekt door een kolencentrale) kan er per saldo sprake zijn van een 
toename van CO2-uitstoot en is het middel erger dan de kwaal.
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AMENDEMENT 8  (ingetrokken)
Onderwerp: Concept Regionale Energiestrategie (RES) Hillegom – duurzame mobiliteit
Ingediend door de heer Van Egmond namens de fracties van GroenLinks en D66

Tekst amendement:
Aan besluitpunt II de volgende wens toevoegen:
Wij vragen Holland Rijnland om in de RES 1.0 en/of de Regionale Strategie Mobiliteit duidelijke 
en concrete doelen te stellen voor energiebesparing en hiervoor ook concrete richtingen te 
benoemen waarlangs deze doelen zullen worden gerealiseerd.

Toelichting:
De Concept-RES stelt dat we in Holland Rijnland inzetten op schonere, slimmere en andere 
vormen van mobiliteit. Ons inziens wordt terecht ook gesteld dat een verandering naar (meer) 
duurzame mobiliteit alleen succesvol zal zijn als er voldoende alternatieven zijn, zoals goede 
fietsvoorzieningen, laagdrempelig collectief vervoer of deelconcepten.
In de Concept-RES worden echter geen doelen gesteld of oplossingsrichtingen benoemd voor 
dergelijke alternatieven.
Volstaan wordt met de melding dat duurzame mobiliteit wordt meegenomen als onderdeel van 
de Regionale Strategie Mobiliteit.
Wij zijn van mening dat Holland Rijnland een belangrijke rol kan en moet vervullen in de 
verduurzaming van mobiliteit in onze regio. Daarom vragen wij nadrukkelijk om concrete doelen 
en oplossingsrichtingen in de volgende stappen in het proces.

AMENDEMENT 9  (verworpen)
Onderwerp: Concept Regionale Energiestrategie (RES) Hillegom – bouwstenen
Ingediend door de heer Van Egmond namens de fracties van GroenLinks en D66

Tekst amendement:
Aan besluitpunt II de volgende wens toevoegen:
Wij vragen Holland Rijnland om de Uitvoeringsagenda Energiebesparing als volgt aan te passen:
a. In punt 3 ‘maart 2021’ vervangen door ‘september 2020’;
b. De punten 5 en 6 hiermee in overeenstemming brengen qua timing;
c. Punt 7 laten vervallen.

Toelichting:
Ad a. Energiebesparing, in het bijzonder woningisolatie staat bekend als een no-regret 

maatregel. Er wordt ook gesteld ‘energie die je niet gebruikt, hoef je niet op te wekken’. 
De technieken hiervoor zijn al jaren ruim voorradig. Kortom: iets dat je in elk scenario 
moet doen, en waar je nu mee kunt beginnen (of al mee had moeten beginnen). Wij zijn 
dan ook van mening dat energiebesparing zo snel mogelijk en voortvarend opgepakt moet 
worden. Dit willen wij bewerkstelligen door de gemeenten niet in maart 2021 maar in 
september 2020 aan te laten geven welke acties ze gaan ondernemen om hun 
energiebesparingsdoelstelling te realiseren en welke resultaten ze daarmee gaan 
bereiken. Hiervoor willen wij punt 3 aanpassen.

Ad c. Wij willen inzetten op het maximaal  isoleren van woningen, en dit niet per woning 
afhankelijk te maken van de warmteoplossing. Ook hier geldt ‘energie die je niet gebruikt, 
hoef je niet op te wekken’. Daarom willen wij punt 7 in de Uitvoeringsagenda 
Energiebesparing, waarin wordt gesproken over een afstemming van energiebesparing 
met de Transitievisies Warmte, laten vervallen.
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