
Beste raadsleden van Holland Rijnland,

Mijn naam is Sonny Spek en ik ben fractievoorzitter in de gemeente Katwijk van de lokale partij 
DURF. Op 28 mei nemen wij een beslissing over de concept-RES en de stappen die moeten 
worden genomen richting de definitieve regionale energiestrategie. Wij zullen hoogst waarschijnlijk 
drie amendementen in stemming brengen die betrekking hebben op de warmteleiding uit 
Rotterdam, ‘agenda arbeidsmarkt en onderwijs’ en het opstellen van een milieueffectrapportage. 
De opgave die voor ons ligt is een regionale en daarom lijkt het mij een goed signaal om de 
geluiden die in onze raad worden ingebracht te delen. Mogelijk dat u ook deze punten wil 
meenemen in de bespreking van de concept-RES en ook aan uw college kan meegeven.

Ik zal de bijgevoegde amendementen kort beargumenteren: 

1. De restwarmte. Het is duidelijk dat de restwarmte uit Rotterdam een fundamentele rol kan 
gaan spelen in de warmtetransitie en later op te stellen Warmtevisie. De belangen zijn 
groot, maar dat het niet altijd vlekkeloos verloopt moge duidelijk zijn door het debacle rond 
het Rotterdamse warmtebedrijf. Het is belangrijk om als gemeenteraden aan te geven dat 
er eerst aan een aantal eisen moet worden voldaan voordat er in de RES een overtuigende 
keuze wordt gemaakt voor de restwarmte en leiding uit Rotterdam. De beantwoording van 
de vragen in Katwijk (voornamelijk 52 t/m 57 van de 
SGP, https://katwijk.notubiz.nl/document/8729655/2) laten zien dat er nog weinig bekend is 
op het gebied van de financiële consequenties, business case, ruimtelijke planning, 
warmtevraag, Warmtewet 2, risicoanalyse en landelijke tegemoetkoming. Dat is niet gek, 
maar wij vinden dat je dan wel moet oppassen allerlei stappen te zetten richting de Gasunie 
voordat duidelijk is hoe de zaken er nu eigenlijk voor staan. Deze warmteleiding is op het 
gebied van de transitie mogelijk een van de grootste (en strategisch belangrijkste) keuzes 
die gaat worden gemaakt door het grote aantal huizen dat er op kan worden aangesloten, 
maar laten we er dan alstublieft wel voor zorgen dat het proces op een zorgvuldige en 
duidelijke manier wordt ingevuld. Het amendement wat wij hebben opgesteld geeft een 
signaal aan de regio dat er eerst duidelijkheid moet komen rond de financiële 
consequenties, business case, ruimtelijke planning, warmtevraag, Warmtewet 2, 
risicoanalyse en landelijke tegemoetkoming. Ook moeten heldere procesafspraken worden 
gemaakt rond de warmteleiding zodat ook wij als gemeenteraden weten wat we kunnen 
verwachten. De zekerheid die we hier nu al mee inbouwen voorkomt in de toekomst een 
hoop politieke onrust/onzekerheid.

2. Agenda arbeidsmarkt en onderwijs. Elke regio pakt de RES weer anders aan, maar het 
is opvallend om te zien dat in onze concept-RES het woordje 'onderwijs' maar een enkele 
keer voor komt. In verschillende regio's proberen ze de RES breder op te pakken en ook 
aandacht te schenken aan de arbeidsmarkt, onderwijs, landbouw en industrie. De 
argumentatie om landbouw en industrie niet mee te nemen vinden wij overtuigend, maar de 
eerste twee kunnen ook in Holland Rijnland van toegevoegde waarde zijn. Uit antwoord 32 
van de tweede nota van beantwoording blijkt dat het college in Katwijk de mogelijkheid 
openhoudt om in de toekomst meer aandacht te geven aan de onderwerpen onderwijs en 
arbeidsmarkt in de RES, maar dat er nog geen brandende ambitie naar voren wordt 
gebracht. In Zeeland (de eerste regio waar ze de RES al klaar hebben) hebben ze ervoor 
gekozen om wel uitgebreid aandacht te schenken aan de arbeidsmarkt en onderwijs als 
thema's, zie pagina 
116: https://www.regionale-energiestrategie.nl/documenten/HandlerDownloadFiles.ashx?
idnv=1597906 Er wordt daar nadrukkelijk gezocht naar meekoppelkansen door bijvoorbeeld 
het aanstellen van een programmamaker die verschillende partijen bij elkaar te brengen om 

https://katwijk.notubiz.nl/document/8729655/2
https://www.regionale-energiestrategie.nl/documenten/HandlerDownloadFiles.ashx?idnv=1597906
https://www.regionale-energiestrategie.nl/documenten/HandlerDownloadFiles.ashx?idnv=1597906


bijvoorbeeld het onderwijsaanbod te veranderen en/of een uitvoeringsagenda op te stellen 
om de arbeidsmarkt voor te bereiden op de energietransitie. De laatste voorbeelden zijn al 
ietwat gedetailleerd, maar het is geen overbodige luxe om hier meer aandacht voor te 
vragen richting de definitieve RES. Ook omdat het participatietraject met bijvoorbeeld 
studenten/scholieren/scholen nog moet gaan starten. Een mooie kans om onderwijs en 
ondernemers daar elkaar te laten vinden.

3. Het opstellen van een MER. Voor de RES is een MER niet verplicht wordt, maar er zijn 
verschillende argumenten te geven om voor te stellen dit wel te doen. Het opstellen van 
een milieueffectrapportage helpt om alle (ruimtelijke) belangen en claims zichtbaar te 
maken en onderling af te wegen. Het voorkomt dat de uitvoering van de energieprojecten 
vertraging oploopt doordat juridisch en maatschappelijk onaanvaardbare milieueffecten te 
laat worden onderkend. De kostenbesparing die het kan opleveren zou daarbij ook moeten 
worden meegewogen. Er zijn verschillende artikelen geschreven over  de RES en de 
mogelijkheid om een MER op te stellen: 

 https://www.omgevingsweb.nl/nieuws/nut-en-noodzaak-van-de-milieueffectrapportage-bij-het-  
opstellen-van-de-regionale-energiestrategie-res/

 https://www.omgevingsweb.nl/wp-content/uploads/po-assets/288745.pdf  
 https://www.regionale-energiestrategie.nl/vragen/vragen+juridisch/1279414.aspx   'Het kan daarom 

zinvol zijn wel verkenningen in de geest van een MER uit te voeren om dergelijke belangen en/of 
consequenties inzichtelijk te maken.'

Met vriendelijke groet,

Sonny Spek (DURF)

https://www.omgevingsweb.nl/wp-content/uploads/po-assets/288745.pdf
https://www.regionale-energiestrategie.nl/vragen/vragen+juridisch/1279414.aspx


Amendement

Bij: raadsbesluit Concept Regionale Energiestrategie (1629203)

Betreft: Sturing op keuze voor gebruik van restwarmte uit Rotterdam

De raad van de gemeente Katwijk, bijeen op donderdag 28 mei 2020,

Constaterende dat:

a) De gemeente met de partners in de regio met betrekking tot de restwarmte uit Rotterdam 
gezamenlijk wil optrekken en een regionaal bod uit wil brengen richting de Gasunie.

b) Het onduidelijk is op welke termijn nu exact een bod gaat worden uitgebracht richting de 
Gasunie en aan welke afspraken de regio zich dan committeert.

c) Er in de nota van beantwoording wordt aangegeven dat er nog steeds onduidelijkheid is 
rond de financiële consequenties, business case, ruimtelijke planning, warmtevraag, 
Warmtewet 2, risicoanalyse en landelijke tegemoetkoming.

Overwegende dat: 

a) Een regionaal bod uitbrengen richting de Gasunie onwenselijk is nu nog onvoldoende zicht 
is op het proces en de consequenties van het verkrijgen van restwarmte vanuit Rotterdam.

b) De energietransitie beschreven in de RES een grote impact heeft op huishoudens in onze 
gemeente en daarom zekerheid zo goed als mogelijk moet worden ingebouwd.

c) De raad sturing moet houden op het traject om gebruik te gaan maken van restwarmte uit 
Rotterdam.

Vervangt in beslispunt 1 onderdeel 3 door: 

a) In de RES moeten regionale procesafspraken opgenomen worden over de totstandkoming 
van een warmteleiding uit Rotterdam, waarbij eerst de financiële consequenties, business 
case, ruimtelijke planning, warmtevraag, Warmtewet 2, risicoanalyse en landelijke 
tegemoetkoming helder moeten zijn en de raden akkoord moeten gaan voordat de regio 
een definitief bod uit kan brengen.

Sonny Spek

DURF



Amendement

Bij: raadsbesluit Concept Regionale Energiestrategie (1629203)

Betreft: Agenda arbeidsmarkt en onderwijs

De raad van de gemeente Katwijk, bijeen op donderdag 28 mei 2020,

Constaterende dat:

d) Andere RES-regio’s meer aandacht besteden aan thema’s als onderwijs en arbeidsmarkt.
e) Een nauwere verbinding tussen de regionale energiestrategie, onderwijs en arbeidsmarkt 

een versterkend effect op elkaar kan hebben.
f) Uit antwoord 32 van de tweede nota van beantwoording blijkt dat het college de 

mogelijkheid openhoudt om in de toekomst meer aandacht te geven aan de onderwerpen 
onderwijs en arbeidsmarkt in de RES.

g) De komende jaren is er werkgelegenheid voor tienduizenden technici met kennis van 
duurzame technieken. 

h) Er is grote behoefte aan een modern scholingsaanbod dat gericht is op het opleiden van 
vakmensen met green skills en daarbij moet het scholingsaanbod zoveel mogelijk 
aansluiten op de regionale vraag.

i) Het risico bestaat dat het draagvlak voor de energietransitie in de maatschappij afneemt 
doordat mensen onzeker worden over de consequenties voor hun baanzekerheid.

j) In de toekomst een programmamanager/kwartiermaker kan worden benoemd om de 
duidelijke doelstellingen voor de arbeidsmarkt en scholing in onze regio als het gaat om de 
energietransitie ook daadwerkelijk te verbeteren. 

Overwegende dat: 

a) Het van belang is om het onderwijs en de arbeidsmarkt een prominente rol te laten spelen 
in de verdere participatie richting de definitieve RES.

b) Een nieuwe regionale agenda op dit gebied van waardevolle toevoeging kan zijn om de 
energietransitie en de RES vorm te geven.

Voegt de volgende extra wens aan de lijst in beslispunt 1 toe: 

In de RES en het participatietraject moet uitgebreid aandacht zijn voor het onderwerp 
‘arbeidsmarkt’ en ‘onderwijs’, waarbij als voorbeeld de reeds opgestelde uitgangspunten uit de 
RES van Zeeland kunnen worden genomen.1

Sonny Spek

DURF

1 https://www.regionale-energiestrategie.nl/documenten/HandlerDownloadFiles.ashx?idnv=1597906



Amendement

Bij: raadsbesluit Concept Regionale Energiestrategie (1629203)

Betreft: Opstellen m.e.r. bij definitieve RES

De raad van de gemeente Katwijk, bijeen op donderdag 28 mei 2020,

Constaterende dat:

a) Uit antwoord 31 in de tweede nota van beantwoording niet duidelijk blijkt of er nu definitief 
een m.e.r. voor de definitieve RES gaat worden opgesteld.

b) Het opstellen van een milieueffectrapportage helpt om alle (ruimtelijke) belangen en claims 
zichtbaar te maken en onderling af te wegen. 

c) Een m.e.r. voorkomt dat de uitvoering van energieprojecten vertraging oploopt doordat 
juridisch en maatschappelijk onaanvaardbare milieueffecten te laat worden onderkend en 
de ruimtelijke samenhang ontbreekt en de kwaliteit van het landschap en de leefomgeving 
ongewild achteruitgaat.2 

d) Het gebruikelijk is bij plannen rond de energietransitie dat er een m.e.r. wordt opgesteld, 
maar dat bij de RES nog niet definitief is.

e) Alternatievenonderzoek een verplicht onderdeel is van een m.e.r. en daarbij wordt 
onderzocht of alternatieven met eenzelfde doelbereik tot wellicht andere en/of beperktere 
milieueffecten zullen leiden.

Overwegende dat: 

a) Katwijk duidelijk moet aangeven richting de definitieve RES dat er een m.e.r. moet worden 
opgesteld vanwege het alternatievenonderzoek, mogelijke milieueffecten en voorkomen 
van vertraging.

Voegt een extra wens aan de lijst in beslispunt 1 toe: 

Er moet een m.e.r. voor de definitieve RES worden opgesteld om een beter beeld te krijgen van 
de mogelijke milieueffecten. 

Sonny Spek

DURF

2 https://www.omgevingsweb.nl/wp-content/uploads/po-assets/288745.pdf


