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 2020 raadsvoorstel   

  Burgemeester en Wethouders  Leiderdorp, 29 april 2020 

     

Onderwerp: Wensen en bedenkingen concept 

RES Holland Rijnland  

 Aan de raad.  

 

 

*Z02ACA97E70* 
Beslispunten 

Gelet op het concept RES van Holland Rijnland : 
 

1. wensen-en bedenkingenlijst ten aanzien van de concept-RES mee te geven op de volgende 
punten: 
 
W&B 1. TERUGDRINGEN VAN DE ENERGIEVRAAG 
W&B 2. SOLIDARITEIT IN AMBITIE 
W&B 3. GEEF PLAATS AAN ZON OP PARTICULIERE DAKEN 
W&B 4. AMBITIE VAN LEIDERDORP 
W&B 5. INTEGRALE AFWEGING IN SCHAARSE RUIMTE 
W&B 6. LAAT GEEN RUIMTE ONBENUT 
W&B 7. LANDELIJKE REGIE 
W&B 8. RESTWARMTE UIT ROTTERDAM NOODZAKELIJK 
W&B 9. FOCUS OP DE FIETS 
W&B 10. INWONERS AAN ZET 
 

 

1 SAMENVATTING  

2 Inleiding 

Op 27 september 2017 ondertekenden alle gemeenten in Holland Rijnland, de provincie Zuid-Holland, 
het Hoogheemraadschap van Rijnland en de Omgevingsdienst West-Holland het Energieakkoord 
Holland Rijnland. De ambitie van de regio Holland Rijnland is om in 2050 energieneutraal te zijn. Dit is 
een ambitieuze en tegelijkertijd noodzakelijke opgave, waarmee we invulling geven aan nationale 
(Klimaatakkoord 2019) en internationale doelstellingen (Klimaatakkoord Parijs 2015) op het gebied van 
klimaat en energie. In 2050 moet het energieverbruik binnen de regio volledig worden gedekt door 
energie uit duurzame energiebronnen of restbronnen. We willen inzetten op 80% herkomst uit onze 
eigen regio. De resterende 20% vullen we aan door bijvoorbeeld restwarmte uit de nabijgelegen 
bronnen. Ook energiebesparing vinden we heel belangrijk: we zetten in op 30% besparing ten opzichte 
van ons huidige energiegebruik. Hiermee stoot de regio in 2050 voor de energievoorziening nauwelijks 
nog CO2 uit. 

 
De ambitie voor 2050 is de stip aan de horizon. Om de ambitie te vertalen in concrete acties, zijn er 
voor 2030 tussentijdse doelen gesteld met betrekking tot energiebesparing en duurzame 
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energieopwekking. Het behalen van deze doelen wordt mede gerealiseerd door het opzetten van een 
zogenaamde Regionale Energiestrategie (RES).   
 
De RES is een regionaal document waarin voor 2030 en 2050 de opgaven voor duurzame 
elektriciteitsopwekking en de opgaven voor de gebouwde omgeving zijn uitgewerkt. Deze komt tot 
stand door een samenwerking van gemeenten, de provincie, het waterschap en andere lokale 
belanghebbenden. Hierdoor is de RES ook meteen een belangrijk instrument om de plaatselijke 
ambities op het gebied van de energietransitie binnen bereik te brengen.  
 
Op 2 april is de concept-RES vrijgegeven voor vaststelling aan alle colleges en voor het inbrengen van 
wensen en bedenkingen vanuit de raden, Provinciale Staten en Verenigde Vergadering (waterschap). 
De concept-RES wordt, voor 1 juni 2020,  samen met alle wensen en bedenkingen aangeboden aan het 
Rijk. 
 
Inhoud RES (in het kort) 
De RES heeft als doel om aan te geven hoe en waar we duurzame energie  in onze regio op willen 
wekken, welke warmtebronnen we willen gaan gebruiken en hoe we dat met (de huidige en nieuwe) 
infrastructuur willen gaan realiseren. Elk van de 30 regio’s komt met een concept voorstel en op 1 juli 
2021 met een definitief bod. De concept-RES is niet bindend, maar geeft de mogelijkheden hoe  we in 
Nederland in 2030 35 TWh (opgave klimaatakkoord) aan duurzame energie op willen wekken.  
 
In voorliggende concept-RES Holland Rijnland staan onder de keuzemogelijkheden voor opwek 
aangegeven. Als regio zetten we allereerst in op energiebesparing; wat je bespaart hoef je immers niet 
op te wekken. Daarna kijken we hoe we onze regio in de toekomst duurzaam willen verwarmen en met 
welke bronnen. En op welke wijze - en met welke energiebronnen - we ons straks duurzaam 
verplaatsen en de invloed daarvan op het elektriciteitsnet. Op basis daarvan bekijken we vervolgens 
welke duurzame vraag naar elektriciteit er vervolgens nog resteert. Deze redenering geldt voor de lange 
termijn, tot 2050. Voor de RES worden we gevraagd om een voorstel te doen voor 2030. Als basis 
hiervoor is uitgegaan van onze ambities uit het Energieakkoord Holland Rijnland, gericht op 2025.  
 
De regionale inzet in deze concept-RES voor de opwekking van duurzame energie is niet onomstreden. 
Alle partners hebben in de basis de ambitie om 1,03 TWh aan duurzame energie op te wekken in 2030 
via zon en wind. Tegelijkertijd gelden bestaande ruimtelijke restricties, waardoor het lastig is deze 
ambitie te realiseren. Wanneer alle partners vast blijven houden aan de restricties kan de regionale 
inzet aanzienlijk lager uitvallen.  

 
3 Beoogd effect 

Met het vaststellen van de concept-RES worden de energiedoelstellingen van de regio beschreven, 
maar wordt ook gestreefd naar het verkrijgen van draagvlak in de maatschappij voor de benodigde 
maatregelen om de energietransitie te bewerkstelligen. Met het inbrengen van wensen en 
bedenkingen op de concept-RES worden de belangen van Leiderdorp  in dit stadium al gehoord.  
 
4 Argumenten 

Het vaststellen van de concept RES is een bevoegdheid van het college van burgemeester en 
wethouders. 
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In de handreiking RES van het Nationaal Programma (NP), is vastgesteld dat de colleges van de 
betrokken gemeenten de concept-RES vaststellen. De RES 1.0 (definitieve RES) wordt ter vaststelling 
aangeboden aan de afzonderlijke raden binnen Holland Rijnland (voor 1 juli 2021).  
 
Hoewel het NP RES voor de concept-RES niet vraagt om een besluit van de raden, is het wel wenselijk om 
de raden nadrukkelijk te betrekken bij de besluitvorming van de concept-RES. 
Het vaststellen van de concept-RES is een bevoegdheid van de colleges. Om de raden optimaal mee te 
nemen in het RES traject is gekozen om het tussentijdse product (concept-RES) voor wensen en 
bedenkingen voor te leggen aan de raden. De raad kan op deze wijze een richting geven aan de 
definitieve RES. Deze werkwijze leidt in onze ogen naar een beter gedragen RES. 
 
Uw college heeft u een voorstel gedaan voor de wensen en bedenkingen.  
Bij het raadsvoorstel heeft uw college een voorstel gedaan voor de wensen- en bedenkingen, die de 
visie en de standpunten van het college uitdraagt. De raad wordt gevraagd om deze lijst over te nemen 
en aan te vullen.  
 
De concept-RES dient tijdig te worden aangeleverd bij het Rijk  
Holland Rijnland moet de concept-RES namens de regiogemeenten tijdig aanbieden aan het Planbureau 
voor de Leefomgeving (PBL) en het Rijk. De deadline hiervoor is 1 juni 2020. Deze planning is vastgelegd 
in het nationale Klimaatakkoord.  
 
5 Kanttekeningen/Risico-inventarisatie 

Concept RES is niet in lijn met beleid en coalitieakkoord van de Provincie.  
Het coalitieakkoord van de Provincie strookt niet met de ambities en plannen in de concept-RES. Het is 
afwachten hoe zij oordelen over de concept RES Holland Rijnland. Er vallen onder de Provincie Zuid 
Holland meerdere Res-regio’s. Op basis van de ingediende RES-sen zal de Provincie een standpunt 
moeten innemen.   

 

Er kunnen tegenstrijdigheden voorkomen in de wensen en bedenkingen 

Het is niet ondenkbaar dat er tegenstrijdigheden kunnen voorkomen in de wensen en bedenkingen van 

de verschillende gemeenteraden, Provinciale Staten (PS) en de Verenigde Vergadering (VV) van het 

Hoogheemraadschap. De rol van het Algemeen Bestuur (AB) van Holland Rijnland is om hierin een 

afweging te maken. De wensen en bedenkingen worden meegenomen voor de uitwerking van de RES 

1.0. 
 

6 Communicatie/ Participatie  

Regionale betrokkenheid heeft plaatsgevonden door middel van het betrekken van de raden en 
volksvertegenwoordigers op diverse manieren (Serious games, themacafé’s, informatiebrieven, Wij-
zijn-ON) en door het betrekken van regionale partijen en belangengroepen via de Programmaraad. Na 1 
juni is er ruimte voor (lokale) participatie, vormgegeven door de gemeenten en ondersteund vanuit het 
regionale programmateam RES. 
 
Het communicatietraject rondom de RES wordt in samenwerking met Holland Rijnland opgepakt. In 
communicatie-uitingen waarmee we de start van het participatietraject aangeven (vanaf 1 juni) en die 
we gedurende het traject herhalen richting inwoners en organisaties in de betreffende gemeente, 
maken we gebruik van de hoofdboodschap die door Holland Rijnland is geformuleerd. Op deze manier 
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zorgen we voor eenduidige communicatie in alle Holland Rijnland-gemeenten. De concept RES is 
vertaald in een  infographic en er is een publieksversie beschikbaar.  

 
7 Financiën 

Het vaststellen van de Concept-RES heeft geen financiële gevolgen. We betalen reeds een bijdrage voor 
de uitvoering van het Energieakkoord Holland Rijnland, en er is budget ontvangen vanuit het NP RES. 
Beide worden gebruikt voor de regionale energietransitie.  
 
8 Evaluatie 

Het opstellen van de RES is een omvangrijk meerjarenproject en een proces van lange adem. Het 
voorliggende document is met nadruk een concept. Alle gemeentelijke colleges en raden, en tevens 
Gedeputeerde Staten en Provinciale Staten (Provincie) en de hoogheemraden/ Verenigde Vergadering 
(waterschap) besluiten in deze periode over het document en maken hun wensen en bedenkingen 
kenbaar. 
 

Deze aangedragen wensen en bedenkingen worden meegenomen bij het opstellen van de RES 1.0. De 

concept-RES wordt voor doorrekening aangeboden aan het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) dat 

rond 1 oktober 2020 haar reactie zal geven. Op basis hiervan kan het bod door de regio worden 

aangepast, waarna de besluitvorming over de RES 1.0 naar verwachting in kwartaal 3 van 2021 zal 

plaatsvinden. De definitieve versie van de RES 1.0 dient uiteindelijk voor 1 juli 2021 opgestuurd te 

worden aan het Nationaal Programma RES (NP RES), waarna elke twee jaar een herziening volgt. 
 

Het College van burgemeester en wethouders van Leiderdorp, 

de secretaris,   de burgemeester, 

 

H. Romeijn  L.M. Driessen-Jansen 

 

 
 
 
Bijlagen:  
 

1. Voorstel wensen en bedenkingen Concept RES, gemeente Leiderdorp 
2. Concept RES Holland Rijnland  

 
De bijlage bij de Concept RES zijn te downloaden via: https://hollandrijnland.nl/ruimte/energie/ 

- Bijlage 2.1 Energieakkoord Holland Rijnland 
- Bijlage 2.2 Factsheet Zon-pv en wind op land NP RES 
- Bijlage 3.1 Uitvoeringsagenda energiebesparing 
- Bijlage 4.1 CE Delft 5R19 Factsheet individuele warmtetechnieken 
- Bijlage 4.2 Ce Delft 5R19 Factsheet warmtenet hoge temperatuur 
- Bijlage 4.3 CE Delft 5R19 Factsheet warmtenet lage temperatuur 
- Bijlage 4.4 CE Delft 5R19 Factsheet Holland Rijnland warmterotonde 

https://hollandrijnland.nl/ruimte/energie/
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- Bijlage 4.5 Toelichting bronnen 
- Bijlage 5.1 Procesbeschrijving bij ruimtelijke denkrichtingen 
- Bijlage 5.2 Twee ruimtelijke denkrichtingen 
 Bijlage 5.2.a1 Denkrichting Infrastructuur en Landschap 
Bijlage 5.2a2 Legenda Infrastructuur en Landschap 
Bijlage 5.2b1 Denkrichting Lokaal Eigenaarschap en Landschap 
Bijlage 5.2b2 Legenda Lokaal Eigenaarschap en Landschap 
- Bijlage 5.3 Referentiebeeld provincie 
Bijlage 5.3b Legenda referentiebeeld provincie 
- Bijlage 5.4 Netimpactanalyse grootschalige opwek Liander 
- Bijlage 5.5 Sociaaleconomische en ruimtelijke principes 
 
 
- Publieksversie concept-RES Holland Rijnland 29 april 2020 
- Infographic concept-RES Holland Rijnland 29 april 2020 
- Q&A concept-RES Holland Rijnland 29 april 2020 

 

 

https://hollandrijnland.nl/wp-content/uploads/2020/04/Publieksversie_Concept-regionale_Energiestrategie_Holland_Rijnland_29-04-2020.pdf
https://hollandrijnland.nl/wp-content/uploads/2020/04/Regionale_Energiestrategie_Holland_Rijnland_infographic.pdf
https://hollandrijnland.nl/wp-content/uploads/2020/04/QA_regionale_energiestrategie-Holland-Rijnland_tbv-online_informatiebijeenkomst_op_29_april-versie2.pdf

