
Verslag van de openbare vergadering van de raadscommissie van de gemeente Hillegom, 
gehouden op 10 maart 2021

_______________________________________________________________________________

Aanwezig:
Voorzitter: mevrouw J. Rippner
Leden: de dames A. Heemskerk-Rekké (Bloeiend Hillegom), H. de Hoog (GroenLinks), 

L.M.J. Pijnacker (VVD), J.M.R. Rippner (BBH), A.M. Ruigrok-Schoorl (CDA) en de 
heren S. Boschma (D66), M.A. Dijkshoorn (Bloeiend Hillegom), D. van Egmond 
(GroenLinks), F.J.M. Evers (BBH), J.J.R. Jansen (Co Jansen), C.H. Langeveld 
(CDA), B.H. Meijer (GroenLinks), J.S. Nederpelt (BBH), R.I. Semrek (D66), F.R. 
Vrijburg (CDA) en J. Zwaan (CDA)

Secretaris: de heer G. van Dooren, adjunct-griffier

Aanwezig: burgemeester A. van Erk, wethouders mevrouw C.J. Hoekstra en de heren A. de 
Jong en J.A. van Rijn 

1. Opening
De voorzitter opent de raadscommissievergadering om 19.30 uur. 

2. Vaststellen van de agenda
Agendapunt 9 is komen te vervallen. De raadscommissie stelt, met inachtneming van de 
wijziging, de agenda vast.

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

4. Vragenkwartier
Hiervan wordt geen gebruik gemaakt.

5. Schriftelijke vragen
De commissie neemt kennis van de beantwoording van de schriftelijke vragen inzake de 
haven en havengelden. De heer Jansen geeft een korte reactie op de beantwoording. 

6. Korte mededelingen uit college en samenwerkingsverbanden
Wethouder Hoekstra deelt mee dat de subsidieaanvraag van de gemeente voor de 
RREW-subsidie (een subsidie voor verduurzamingsvouchers voor huiseigenaren) is 
afgewezen. Het college gaat kijken naar de mogelijkheden voor om huurders vouchers 
aan te bieden. 

Onderwerpen ter advisering (bespreekstukken)

7. Strategische Agenda Ruimte Duin- en Bollenstreek
Na de bespreking adviseert de fractie van GroenLinks het raadsvoorstel te agenderen als 
bespreekstuk voor de raad van 25 maart. De overige fracties adviseren het raadsvoorstel als 
hamerstuk te agenderen. De voorzitter concludeert dat de raadscommissie adviseert het 
voorstel te agenderen als hamerstuk voor de raad van 25 maart 2021.

8. Uitgangspunten Lokale Energiestrategie en Transitievisie Warmte
De fracties adviseren als volgt:

fractie advies bespreekpunten
BBH Bespreekstuk Een amendement waarmee de nadruk komt te liggen 

op zonnepanelen op de daken en op energiebesparende 
maatregelen. 

CDA Bespreekstuk De door andere partijen aangekondigde amendementen
Bloeiend Hillegom Bespreekstuk De door andere partijen aangekondigde amendementen
D66 Bespreekstuk Een voorgenomen amendement over: de passage over 

kernenergie; openlandschap uitzonderen van 
energieopwekkende maatregelen; vol inzetten op 
zonnepanelen op de daken; in te zetten op 
energiebesparende maatregelen;  biomassa uit sluiten 
als energiebron. 

VVD Bespreekstuk Gebieden uitsluiten voor energieopwekkende 
Maatregelen.

GroenLinks Bespreekstuk Geen biomassacentrales; inzet op zonnepanelen op 
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dak daarna langs infrastructuur maar niet in 
natuurgebieden. De fractie overweegt een 
amendement. 

Co Jansen Bespreekstuk Amendement tegen zonneweides; tegen biomassa en 
kernenergie en voor energiebesparende maatregelen

Wethouder Hoekstra biedt aan om mee te denken over de aangekondigde amendementen. 
De voorzitter concludeert dat de raadscommissie adviseert het voorstel te agenderen als 
bespreekstuk voor de raad van 25 maart.

9. Vergadering Algemeen Bestuur Holland Rijnland 24 maart 2021
De vergadering van het Algemeen Bestuur van Holland Rijnland van 24 maart 2021 gaat niet 
door. Daarmee komt dit agendapunt te vervallen.

Onderwerpen ter advisering (hamerstukken)

10. Gemeentelijk rioleringsplan Hillegom 2021-2025
De raadscommissie adviseert unaniem het voorstel als hamerstuk te agenderen voor de raad 
van 25 maart. 

11. Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om 22:12 uur. 

Aldus vastgesteld in de raadsvergadering van 22 april 2021.

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