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OVERZICHT (CONCEPT)BESLUITEN OVER 

WENSEN EN BEDENKINGEN concept-RES mei 2020 
 
1. Alphen aan de Rijn 

1. We zien graag dat er in regionaal verband ook op korte termijn meer inspanningen verricht 
worden om een groter deel van de regio Holland Rijnland te voorzien van restwarmte uit 
Rotterdam; 

2. We willen de mogelijkheid open houden om ook binnen de harde restricties te zoeken naar 
mogelijkheden voor opwek van duurzame elektriciteit die passen binnen de denkrichtingen; 

3. Voor de uitwerking naar één ruimtelijke denkrichting gaat de voorkeur van Alphen aan den 
Rijn uit naar de denkrichting Infrastructuur en Landschap; 

4. Zorg voor een meer evenredige verdeling van opwek van duurzame elektriciteit tussen 
zonne- en windenergie. 

 

Concept-amendementen: 
 
SGP Het raadsvoorstel aan te vullen met een vijfde punt “Wensen en bedenkingen” 
5, We willen de Regionale Energie Transitie niet alleen zien als een bestuurlijk- en technisch 

vraagstuk maar ook als een sociaal vraagstuk. 

 

2. Hillegom 
1. De voor de Duin- en Bollenstreek kenmerkende (beschermde) bollengronden zijn voor onze 

subregio van grote cultuurhistorische waarde. Wij steunen de opgave zoals vastgelegd in 
de Regionale Energiestrategie (RES) en willen hierin ons aandeel nemen, maar zijn niet 
voornemens om een onevenredig groot deel van duurzame opwekking te realiseren op deze 
beschermde bollenvelden; 

2. Wij vragen provincie Zuid-Holland om helderheid te verschaffen over haar rol in het 
vervolgtraject richting de RES 1.0. 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; 

3. We vragen Holland Rijnland om op korte termijn duidelijke kaders te schetsen ten aanzien 
van participatie en communicatie en de rol die zij hierin willen spelen; 

4 We vragen Holland Rijnland om een effectieve lobby vorm te geven voor aanvullend 
landelijke regelgeving en helder instrumentarium essentieel voor de volgende fase van het 
RES-proces, zoals bijvoorbeeld maatregelen om te sturen op energiebesparing van 

particulieren en woningbouwcorporaties; 
5. Wij vragen Holland Rijnland om de concurrentie tussen de verschillende ruimtevragers, 

zoals bijvoorbeeld mobiliteit, woningbouw, en de opwekking van duurzame energie in 
relatie tot het (cultuur-)landschap inzichtelijk te maken binnen de RES 1.0; 

6. Wij vragen Holland Rijnland om de kaarten horend bij de zoekgebieden of het 
referentiebeeld te herzien en te ontdoen van feitelijke onjuistheden, zoals bijvoorbeeld het 
plaatsen van zonnepanelen op een begraafplaats in de gemeente Katwijk; 

7.  ij vragen Holland Rijnland om in het proces richting de RES 1.0 inzichtelijk te maken welk 
financieel instrumentarium er beschikbaar is, zowel vanuit de regio als hogere 
bestuurslagen, en inzichtelijk te maken hoe de beschikbaarheid van financiële middelen 
afweegt tegen de haalbaarheid en betaalbaarheid van voorgenomen ambities en 
doelstellingen in de RES; 

8. 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; 

9. Wij vragen Holland Rijnland om het maken van afspraken over bronverdeling m.b.t. de 

warmtetransitie te begeleiden en snel in gang te zetten. Dit om een logische bronverdeling 
tot stand te brengen i.p.v. ‘wie het eerst komt, wie het eerst maalt’. Het gaat hier 
hoofdzakelijk om aquathermiebronnen, zoals de Ringvaart en de Kaagerplassen, en 

geothermiebronnen; 
10. We zien een belangrijke rol weggelegd voor energiecoöperaties als aanjager van duurzame 

en lokale initiatieven. In die hoedanigheid vragen wij Holland Rijnland om 
energiecoöperaties een duidelijke rol te geven in het vervolgtraject richting de RES 1.0; 

11. Wij vragen Holland Rijnland in de RES 1.0 uitdrukkelijk aandacht te besteden aan de 
omvang van de verwachte elektriciteitstoename naar aanleiding van het elektrificeren van 
(een deel van) de warmtevraag. 
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12. Wij vragen Holland Rijnland om in het traject naar de RES 1.0 niet alleen te kiezen uit de 

twee denkrichtingen maar te komen tot een denkrichting gebruikmakend van alle 

bouwstenen, waarbij in subregio’s voor verschillende bouwstenen gekozen kan worden; 
13. Wij vragen Holland Rijnland om in het traject naar de RES 1.0 afstemming te zoeken met 

omliggende energieregio’s. 

 

3. Kaag en Braassem (raadsbesluit van 18 mei 2020) 
1. Voor energiebesparing zien wij een stevige ambitie op het bordje van de gemeenten (in 

samenwerking met de omgevingsdienst, de woningbouwcorporaties, de energiecoöperaties, 
wijkverenigingen en het bedrijfsleven). Op dit moment is ‘verleiden’ van inwoners en kleine 
bedrijven het enige instrumentarium dat gemeentes tot hun beschikking hebben. Holland 

Rijnland geeft aan dat het Rijk hierin een belangrijke rol speelt in het op tijd beschikbaar 
stellen van aanvullend instrumentarium. Wij zien een risico in het niet behalen van de 
ambitie vanuit het Energieakkoord van Holland Rijnland uit 2017 voor energiebesparing 
met als gevolg een grotere opgave rond duurzame opwek. In de volgende fase zien we 
daarom graag hoe energiebesparing zwaarder kan worden ingezet. 

2. Wij ondersteunen de regionale aanpak voor de duurzame opwek, tegelijkertijd willen wij 
aangeven dat het voor ons niet vanzelfsprekend is dat wij als gemeente Kaag en Braassem 

de verduurzaming voor de regio oplossen. We zien daarbij ook een relatie met het in beeld 

brengen van andere ruimtelijke claims binnen de regio (bedrijventerreinen, woningen, 
inclusief het ruimtebeslag dat gekoppeld is aan het uitbreiden/verzwaren van het 
elektriciteitsnetwerk.) We begrijpen dat het nu nog te vroeg is, maar wij zijn van mening 
dat de nadere uitwerking in de volgende fase een integraal beeld zou moeten bevatten 
waarin ook de andere, hiervoor genoemde, ruimtelijke claims meegenomen worden en een 

koppeling gemaakt moet worden met de Omgevingsvisie. 
3. De ligging van onze gemeente in het Groene Hart zien wij als een grote kwaliteit: het open 

landschap waarderen wij en willen we behouden. Bij voorkeur plaatsen we de 
energiebronnen nabij bestaande infrastructuren als A4 of N207. Voor de locatiekeuze 
hechten wij aan draagvlak van de omgeving en zetten wij ons er voor in dat de 
energieopbrengsten ten gunste komen aan (direct) omwonenden. Tegelijkertijd willen we 
ook ruimte bieden aan lokale initiatieven (zon of wind) opgezet voor en door particulieren. 

4. Voor de volgende fase vinden wij het belangrijk dat verder gewerkt wordt aan de sociaal 
economische randvoorwaarden voor het realiseren van grootschalige duurzame opwek. Dit 
houdt in hoe en op welke manier de inwoners kunnen meeprofiteren van de opwek in hun 
omgeving. Zonder gemeenten lokaal maatwerk te ontzeggen, moeten we in de regio naar 
een gelijk speelveld en duidelijkheid voor onze inwoners en kan het niet zo zijn dat elke 

gemeente afwijkende voorwaarden voor inwoners kent.  
5. Voor wat betreft duurzame mobiliteit zien wij een leidende rol, met name voor het rijk, om 

het aandeel van de A4 op de totale CO2-uitstoot door verkeer en vervoer in Holland 
Rijnland te beperken. 

6. Voor wat betreft de warmterotonde vanuit Rotterdam: hier hebben wij geen bezwaar tegen. 
Wij verwachten echter niet dat deze warmterotonde tot en met Kaag en Braassem zal 
reiken. Voor onze omgeving zullen andere, creatieve oplossingen moeten komen die 
voorkomen dat alle warmte geëlektrificeerd moet worden opgewekt (en daarmee een nog 

hogere claim op het elektriciteitsgebruik zal leggen en daarmee voor een grotere 
opwekopgave). 

7. De aanleg van zonnevelden hebben een enorme impact op ons open landschap en dragen 
daarnaast relatief beperkt bij aan de opwek van duurzame energie. Als Kaag en Braassem 
spreken wij ons daarom uit tegen de aanleg van deze zonnevelden. 

8. Gelet op de zich snel ontwikkelende technologie en het niet willen doorvoeren van 
onherroepelijke ingrepen, roepen wij op zo veel mogelijk te temporiseren met de meest 

ingrijpende maatregelen. En de komende 10 jaar vooral in te zetten op ‘no-regret’ 
maatregelen, om zo later in te kunnen spelen op het beschikbaar komen van 

technologische ontwikkelingen met minder impact op landschap en ruimtegebruik. 
9. Op dit moment worden overal in Europa in sneltreinvaart gasnetten aangelegd omdat 

aardgas als relatief ‘schone’ brandstof wordt gezien, die zeker nodig is in de transitiefase 
naar verder vergroening. Daarnaast worden de kansen van het in de toekomst gebruiken 
van het bestaande gasnet voor het transport van waterstof, met de dag hoger ingeschat. 

Het is daarom hoogst onverstandig op dit moment afscheid te nemen van ons uitgebreide 
en goed functionerende gasnet, wat later een belangrijke rol in de energietransitie kan 
vervullen. Wij zouden graag willen dat de instandhouding van het bestaande gasnet een 
plaats krijgt in de concept RES. 
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10. Als het gaat om de bandbreedte met een boven- en ondergrens van het bod in deze RES, 

zouden wij graag zien dat in een bijlage de boven- en de ondergrens verder uiteen wordt 

gezet, inclusief een overzicht van de restricties die ervoor zorgen dat de realisatie lager 
binnen de bandbreedte uitkomt.  

 

4. Katwijk 
De volgende wensen en bedenkingen vast te stellen: 

1. Vanuit haar regierol moet Holland Rijnland een duidelijke leidende rol nemen in het proces 
naar de RES 1.0 en duidelijkheid geven over de positie van de provincie Zuid-Holland; 

2. Met de partners in de regio binnen 3 maanden komen tot één voorkeursdenkrichting voor 
duurzame opwekking en een realistisch overzicht van deze opgave per gemeente; 

3. Met de partners in de regio met betrekking tot de restwarmte uit Rotterdam gezamenlijk op 
te trekken en een regionaal bod uit te brengen richting de Gasunie; 

4. Vanuit haar regierol moet Holland Rijnland duidelijke kaders stellen voor de volgende fase 
van het RES proces; 

5. Vanuit haar regierol moet Holland Rijnland lobbyen voor aanvullende landelijke regelgeving 
en een helder instrumentarium tijdens de volgende fase van het RES proces. 

 

Concept-amendementen: 
 
DURF Voegt een extra wens toe:  
Er moet een m.e.r. voor de definitieve RES worden opgesteld om een beter beeld te krijgen van 
de mogelijke milieueffecten. 

 
DURF Voegt de volgende extra wens 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 

 
DURF Vervangt in beslispunt 1 onderdeel 3 door:  
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.  
 

CDA Voegt aan de wensen- en bedenkingenlijst het extra punt toe:  
"Vanuit haar regierol moet Holland Rijnland een duidelijk beeld schetsen van wat een kosten-
effectieve aanpak is, zodat het voor gemeenten duidelijk wordt wat hun handelingsperspectief is 
en zij zoveel mogelijk in staat worden gesteld ervoor te zorgen dat de kosten van de 
energietransitie evenwichtig en rechtvaardig worden verdeeld.” 

 

5. Leiden 
1. Wij zien het belang van actieve participatie van energiecoöperaties in de RES door 

bijvoorbeeld eigenaar te zijn van de op te wekken duurzame energie. Wij vragen het AB 
van Holland Rijnland dit nadrukkelijker op te nemen in de RES 1.0; 

2, Wij wensen dat de Provincie Zuid-Holland een actievere rol speelt in het RES-dossier en dat 

zij hun terughoudendheid loslaat; 
3. We signaleren dat toekomstperspectief richting 2050 ontbreekt rondom afstemming met 

andere ruimtevragers, zoals bedrijventerreinen, laadinfrastructuur en netinfrastructuur. Wij 
vragen dit mee te nemen in de RES 1.0; 

4. Binnen de uitvoeringslijn Warmte zijn we afhankelijk van twee belangrijke bovenregionale 
ontwikkelingen, namelijk de warmtewet 2.0 en de verbinding met het restwarmtenet uit 

Rotterdam. We vragen het AB van Holland Rijnland nadrukkelijk hier aandacht voor te 
hebben en roepen het AB op de lokale restwarmtevraag te inventariseren en regionaal een 
bod richting de leverancier uit te brengen, omdat dit helpt de onzekerheden te 
verminderen; 

5. In de Concept-RES ligt de focus op zonneweides en zon op grote daken. In onze 
verstedelijkte regio hebben niet alleen zonnepanelen op grote daken impact, het plaatsen 
van zonnepanelen op alle particuliere daken heeft zeker ook impact. Wij vragen dit expliciet 

mee te nemen in de RES 1.0; 
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6. Leiderdorp 
1. TERUGDRINGEN VAN DE ENERGIEVRAAG Het besparen van energie zien wij als een 

belangrijke pijler binnen de regionale energiestrategie. Het is positief dat dit onderdeel een 
prominente plek heeft gekregen in de strategie. Om onze energiebespaardoelstellingen te 
kunnen realiseren is het noodzakelijk dat er vanuit het rijk instrumenten beschikbaar 

komen om besparingen in en om het huis te stimuleren dan wel af te dwingen. We roepen 
Holland Rijnland expliciet op om bij het Rijk aan te dringen op het beschikbaar stellen van 
adequate instrumenten. 

2. SOLIDARITEIT IN AMBITIE Bij de uitwerking van een ruimtelijke denkrichting vinden wij het 
belangrijk om te komen tot een realistische en regionaal gedragen denkrichting. Hierbij ook 
aandacht te hebben voor een evenredige verdeling van zonne- en windenergie voor het 
opwekken van duurzame elektriciteit. En verder, zoekgebieden te concretiseren en onze 

inwoners, instellingen en ondernemers hierbij te betrekken. 
3. GEEF PLAATS AAN ZON OP PARTICULIERE DAKEN In de concept-RES wordt de nadruk 

gelegd op grootschalige zonneweides en zon op grote daken. Zon op particuliere daken is 
niet meegenomen in de concept-RES terwijl dit, gezien de ruimteclaim van de 
energietransitie, in regio Holland Rijnland, zeker een substantieel aandeel kan spelen in de 
opwek van duurzame energie. Wij verzoeken u om in de RES 1.0 de zon op particuliere 
daken ook mee te nemen. 

4. AMBITIE VAN LEIDERDORP De twee denkrichtingen voor energie bevatten weinig ambitie 
en realiteit voor Leiderdorp. De gemeente heeft in 2016 een verkenning uitgevoerd naar de 
mogelijkheden van windenergie. Uit deze studie is gebleken dat het gebied langs de A4 
grenzend aan de polder Achthoven een kansrijke gebied is voor de opwek van windenergie. 
Wij vragen Holland Rijnland de kansen van windenergie in Leiderdorp mee te nemen in de 
uitwerking van de denkrichting(en). 

5. INTEGRALE AFWEGING IN SCHAARSE RUIMTE De energietransitie zal een forse impact op 
beschikbare ruimte hebben. Ruimte die, zeker in onze regio, schaars is en die we ook voor 
andere opgaven, zoals de woningopgave en bedrijventerreinen, willen benutten. Wij vinden 
dat de RES 1.0 op basis van een integrale afweging, met de andere ruimtevragen, tot stand 
moet komen. Daarnaast verzoeken wij u in de RES 1.0 ook aansluiting te zoeken bij 
beleidsinitiatieven van andere domeinen, waaronder de bedrijventerreinenstrategie en het 
Rode boekje van Holland Rijnland. 

6. LAAT GEEN RUIMTE ONBENUT Wij willen, naast het belang van de integrale afweging met 
andere ruimtevragers, vragen om in de toekomstige locaties geen volgorde/prioritering aan 
te brengen. De (omvang van de) opgave vereist dat kansen benut moeten worden 
(uiteraard mits voorzien van een goede inpassing). Prioritering in locaties verhoogt het 

risico dat kansen onbenut blijven en verlaagt het tempo van realisering van de opgave. 
7. LANDELIJKE REGIE Naast de ruimtelijke invloed van windturbines en zonnevelden is er ook 

ruimte nodig voor het elektriciteitsnetwerk om de duurzame opwek te kunnen faciliteren. 

Dit gaat gepaard met een forse ruimteclaim. Voor het realiseren van de benodigde 
infrastructuur (waaronder de onderstations) is gemiddeld vijf tot tien jaar nodig. Er is 
stevige regie nodig ook bovenregionaal om invulling te geven aan de uitdagingen die wij 
hebben op het gebied van de energieinfrastructuur. Wij vragen Holland Rijnland om deze 
rol expliciet op te nemen in de RES 1.0. 

8 RESTWARMTE UIT ROTTERDAM NOODZAKELIJK Wij vinden het van groot belang dat wij als 

regio sterk in zetten om restwarmte vanuit de Rotterdamse haven hierheen te krijgen. 
Alleen op deze manier kunnen wij in onze warmtevraag voorzien. 

9. FOCUS OP DE FIETS Wij pleiten bij het thema mobiliteit om sterker in te zetten op het 
gebruik van fiets en openbaar vervoer door deze vervoermiddelen als meest 
logische/voorkeursmodaliteit te laten zijn op met name korte en regionale afstanden. Op 
deze wijze maken we van de fiets en het openbaar vervoer een volwaardig alternatief voor 
de auto. 

10. INWONERS AAN ZET Wij vragen u in het kader van de RES 1.0 om een stevig participatie 
en communicatieproces op te tuigen om ook onze inwoners, instellingen en ondernemers te 

betrekken bij de totstandkoming van dit document. Wij zien voor Holland Rijnland de rol 
om hiervoor een strategie te ontwikkelen en de gemeente hierin te ondersteunen. 

 

7. Lisse (raadsbesluit van 20 mei 2020) 
A. Uitvoeringslijn energiebesparing  
1. Lisse loopt behoorlijk in de pas wat de doelstellingen voor energiebesparing betreft. Als 

gemeente maken wij ons desalniettemin zorgen over de groeiende elektriciteitsvraag door 
o.a. de verduurzaming van de gebouwde omgeving en de toenemende digitalisering en 
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nieuwe vormen van communicatie en elektrisch vervoer. Wij vragen Holland Rijnland dan 

ook om dit mee te nemen in de scenario’s van de RES 1.0. 

B. Uitvoeringslijn: opwek duurzame elektriciteit  
2. De voor de Duin- en Bollenstreek kenmerkende (beschermde) bollengronden die onder het 

GOM mandaat vallen zijn voor Lisse van grote cultuurhistorische en economische waarde. 
Wij steunen de opgave zoals vastgelegd in het Energieakkoord Holland Rijnland en de 
Regionale Energiestrategie (RES), maar zijn niet van plan om duurzame opwekking, opslag 
of infrastructuur hiervoor te realiseren op deze beschermde bollenvelden. De voorkeur voor 

de ruimtelijke inpassing van duurzame opwek gaat wat Lisse betreft dan ook uit langs 
infrastructuur. 

3. In het energieakkoord van 2017 is afgesproken om 80% de duurzame opwek te realiseren 
binnen de eigen energieregio. Deze ambitie wordt overgenomen in de voorliggende concept 
RES. Lisse vraagt zich af of dit een realistische doelstelling is en wacht de eerste 
doorrekening van het Planbureau van de Leefomgeving (PBL) af om stelling in te nemen; 

4. Lisse erkent dat wind- en zonne-energie op dit moment de meest voor de hand liggende 
modaliteiten zijn voor de verduurzamingsopgave. Het is echter van groot belang dat 
alternatieve duurzame energiebronnen niet buiten beschouwing gelaten worden. Lisse 
vraagt Holland Rijnland om alternatieve energiebronnen, zoals bijvoorbeeld waterstof, als 
volwaardige opties mee te nemen in de RES 1.0. In volgende versies van de RES zien wij 

ook graag duidelijkheid vanuit het Rijk over andere opties voor de langere termijn: 
thorium, kernfusie, waterkracht, duurzaam gas van elders, en Europese netwerken ; 

5. Wij vragen Holland Rijnland om de concurrentie tussen de verschillende ruimtevragers, 
zoals bijvoorbeeld mobiliteit, woningbouw, en de opwekking van duurzame energie in 
relatie tot het (cultuur-)landschap inzichtelijk te maken binnen de RES 1.0; 

6. Wij vragen Holland Rijnland om de kaarten horend bij de zoekgebieden of het 
referentiebeeld te herzien en te ontdoen van feitelijke onjuistheden, zoals bijvoorbeeld het 
plaatsen van zonnepanelen op een begraafplaats in de gemeente Katwijk; 

7. Lisse grenst o.a. aan de Ringvaart, waarin aquathermie een potentiele duurzame 

energiebron is. Wij vragen Holland Rijnland om het maken van afspraken over 
bronverdeling m.b.t. de warmtetransitie te begeleiden en snel in gang te zetten. Dit om 
een logische bronverdeling tot stand te brengen i.p.v. ‘wie het eerst komt, wie het eerst 
maalt’. Het gaat hier hoofdzakelijk om aquathermiebronnen, zoals de Ringvaart en de 
Kaagerplassen, en geothermiebronnen; 

C. Uitvoeringslijn warmte 

Lisse wil benadrukken dat de concept RES niet kaderstellend is voor de transitievisie 
Warmte. Dit is een onderdeel van de Lokale Energiestrategie en wordt daarmee ook lokaal 
ingevuld. 

8. Het gebruik van restwarmte uit Rotterdam is cruciaal voor het invullen van de 
verduurzamingsopgave in Holland Rijnland. Lisse denkt geen gebruik te kunnen maken van 
restwarmte uit Rotterdam.; 

8a. Wij vragen Holland Rijnland om eveneens snel aan de slag te gaan met onderzoek naar de 

mogelijkheden van opslag en infrastructuur van de nieuwe energiebronnen, plus de 
bijbehorende ruimtevraag hiervoor. Naast de reeds opgenomen opties, denken wij 
bijvoorbeeld aan het gebruik maken van Warmte Koude Opslag (WKO). 

9. Op dit moment heeft een consortium een exploratievergunning voor diepe geothermie voor 
o.a. in de Duin- en Bollenstreek in voorbereiding. De verwachting is dat dit consortium deze 
vergunning in april 2020 indient. Wanneer blijkt dat de vergunning verleend wordt en het 
consortium op termijn daadwerkelijk vruchtbare resultaten behaalt, dan ziet Lisse de 

resultaten hiervan graag meegenomen worden in de RES 1.0. 
9a. De benodigde warmte voor Lisse wordt mogelijk uit geothermie, aquathermie en 

zonthermie in onze regio gehaald. Wij vragen Holland Rijnland om bij de keuze voor 
geothermie aandacht te hebben voor:  
1. de levensduur van geothermiebronnen in relatie tot de kosten. We geven de voorkeur 

aan hernieuwbare bronnen van energie. 

2. de invloed van geothermie op het grondwater. De bollenteelt, waar onze regio 
wereldberoemd om is, is afhankelijk van een specifieke grondwaterstand. Elke mogelijke 
invloed moet goed worden onderzocht. 

3. de invloed van geothermie op drinkwater. Vlakbij onze regio wordt drinkwater 
gewonnen. Elke mogelijke invloed hierop moet goed worden onderzocht. 

10. Wij vragen Holland Rijnland om in de RES 1.0 inzichtelijk te maken wat de verwachte 
toename van de elektriciteitsvraag is wanneer (een deel van) de warmtevraag, met name 

in de gebouwde omgeving, wordt geëlektrificeerd; D. Uitvoeringslijn duurzame mobiliteit  
11. Om de doelstellingen ten aanzien van duurzame mobiliteit te realiseren zal er op lokaal 

niveau gewerkt worden aan het uitrollen van duurzame laadinfrastructuur. Ondanks dat 
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Lisse zich wil houden aan de doelstellingen zoals opgenomen in het Energieakkoord en de 

concept RES moet voorkomen worden dat er wildgroei van laadinfrastructuur zal 

plaatsvinden. Lisse vraagt Hollland Rijnland om hier in het vervolgtraject richting de RES 
1.0 rekening mee te houden. E. Proces  

12. Lisse maakt zich zorgen over de haalbaarheid en betaalbaarheid van de energietransitie. 
Wij vragen Holland Rijnland om in het proces richting de RES 1.0 inzichtelijk te maken welk 
financieel instrumentarium er beschikbaar is, zowel vanuit de regio als hogere 
bestuurslagen, en inzichtelijk te maken hoe de beschikbaarheid van financiële middelen 

afweegt tegen de haalbaarheid en betaalbaarheid van voorgenomen ambities en 
doelstellingen in de RES;  

13. Wij vragen provincie Zuid-Holland om helderheid te verschaffen over haar rol in het 
vervolgtraject richting de RES 1.0. 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. Wij vragen de provincie 

constructief mee te werken aan het opstellen en uitvoeren van de komende (concept)-
RESsen;  

14. Wij vragen Holland Rijnland om op korte termijn duidelijke kaders te schetsen ten aanzien 
van participatie en communicatie en de rol die zij hierin nemen; 

15. We vragen Holland Rijnland om een effectieve lobby vorm te geven voor aanvullend 

landelijke regelgeving en helder instrumentarium essentieel voor de volgende fase van het 
RES-proces, zoals bijvoorbeeld maatregelen om te sturen op energiebesparing van 

particulieren en woningbouwcorporaties; 
16. We zien een belangrijke rol weggelegd voor energiecoöperaties als aanjager van duurzame 

en lokale initiatieven. In die hoedanigheid vragen wij Holland Rijnland om 
energiecoöperaties een duidelijke rol te geven in het vervolgtraject richting de RES 1.0 

 

8. Noordwijk 
 

Uitvoeringslijn energiebesparing  
1 Wanneer we spreken over het besparen van energie, en met name elektriciteit ligt de 

opgave bij iedere gemeente individueel. Echter, in de besparingsopgave is geen rekening 
gehouden met een eventueel verhoogde vraag naar elektriciteit als gevolg van het uit-
faseren van het aardgas gebruik binnen de gemeente. Wij zouden graag zien dat een 
eventueel verhoogde vraag naar elektriciteit wordt verwerkt als een verhoging van de 
besparingsopgave, en niet als een verhoging van de opwekopgave.  

Uitvoeringslijn: opwek duurzame elektriciteit 

2. Gemeente Noordwijk zou graag zien dat bij de ruimtelijke inpassing van de opwekopgave 

de bollengronden, die van zowel economische, cultuurhistorische als toeristische waarde 
zijn, zoveel mogelijk worden ontzien.  

3.  Gemeente Noordwijk onderschrijft de opwekdoelstellingen van de concept-RES, die een 
extrapolatie van het Holland Rijnland Energieakkoord 2017 zijn. Zij onderschrijft daarmee 
ook de oproep in de concept-RES aan alle overheden om ruimtelijke restricties, als gevolg 
van bestaand of voorgenomen beleid, los te laten. Voorwaarde is daarbij wel dat alle 

partijen dit naar evenredigheid willen doen.  
4. Deze regio kent een aantal opgaven die allemaal een ruimtelijk beslag hebben. Om aan al 

deze opgave recht te kunnen doen is een integrale ruimtelijke benadering noodzakelijk. De 
gemeente Noordwijk zo daarom deze vragen inzichtelijk willen hebben in de RES 1.0.  

5. Het kaartmateriaal in de concept-RES bevat een aantal onvolmaaktheden en fouten. 
Noordwijk wil het kaartmateriaal graag ‘op orde’ hebben vóór dit gebruikt gaat worden in 
participatieprocessen.  

6. In de nu beschreven denkrichtingen staat het potentieel van de gehanteerde bouwstenen 
vermeld voor de hele regio. Wij hebben graag een overzicht van dit potentieel per 
gemeente.  

7. Wij vragen speciale aandacht voor de verhouding van wind- en zonne-opwek in de 
denkrichtingen. Niet alleen zijn deze op dit moment bijzonder ongunstig voor de 
netwerkinfra, maar door de huidige verhoudingen gaan wellicht meer hectaren verloren 
voor andere toepassingen dan noodzakelijk.  

Uitvoeringslijn warmte  
Noordwijk wil benadrukken dat de concept RES niet kader stellend is voor de transitievisie 
Warmte. Dit is een onderdeel van de Lokale Energiestrategie en wordt daarmee ook lokaal 
ingevuld.  
8. Het gebruik van restwarmte uit Rotterdam is cruciaal voor het invullen van de 

verduurzamingsopgave in Holland Rijnland. Wij vragen Holland Rijnland daarom om actief 
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te lobbyen op het aansluiten van zoveel mogelijk gemeenten aan het warmtenet uit 

Rotterdam. Indien dit op korte termijn niet mogelijk is, vragen wij Holland Rijnland een 

perspectief te bieden voor mogelijke aansluiting op de lange termijn;  
9. Wij vragen Holland Rijnland om in de RES 1.0 inzichtelijk te maken wat de verwachte 

toename van de elektriciteitsvraag is wanneer (een deel van) de warmtevraag, met name 
in de gebouwde omgeving, wordt geëlektrificeerd;  

Uitvoeringslijn duurzame mobiliteit  
10. Om de doelstellingen ten aanzien van duurzame mobiliteit te realiseren zal er op lokaal 

niveau gewerkt worden aan het uitrollen van duurzame laadinfrastructuur. Met name de 
mogelijkheden tot zogenaamd ‘snelladen’ zal op de korte termijn de lokale behoefte 
overstijgen. Wij vragen Holland Rijnland een regierol te nemen in het opzetten van een 
regionale snellaad-infrastructuur.  

Proces  
11. De energietransitie zal gepaard gaan met substantiële financiële investeringen. Wij zouden 

in het vervolgtraject graag zien dat, voor zover mogelijk, de verwachte kosten in beeld 
worden gebracht, met daaraan gekoppeld het beschikbare en nog benodigde financiële 
instrumentarium op de ambities waar te kunnen maken.  

12. Wij vragen provincie Zuid-Holland om helderheid te verschaffen over haar rol in het 
vervolgtraject richting de RES 1.0. 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;  

13. Daarnaast vragen wij aandacht voor de dubbele positie die de provincie in dit proces 
inneemt. Enerzijds is zij een volwaardige partner bij het tot stand komen van de concept-
RES (en toekomstige versies) terwijl zij het recht voorbehoudt hier later éénzijdig 
restricties aan toe te voegen. Ons inziens zou GS moeten uitspreken dat zijn de versies van 
een RES opgeleverd door regio’s waar zijn de provincie volwaardig participeert in het tot 
stand komen met een positief advies voorlegt aan de Provinciale Staten.  

14. Wij vragen Holland Rijnland om op korte termijn duidelijke kaders te schetsen ten aanzien 

van participatie en communicatie en de rol die zij hierin nemen;  
15. We vragen Holland Rijnland om een effectieve lobby vorm te geven voor aanvullend 

landelijke regelgeving en helder instrumentarium essentieel voor de volgende fase van het 
RES-proces, zoals bijvoorbeeld maatregelen om te sturen op energiebesparing van 
particulieren en woningbouwcorporaties;  

16. Noordwijk herhaalt haar eerdere verzoek om op zeer korte termijn, maar zeker vóór het 

starten van de participatietrajecten, te komen tot één gedragen denkrichting.  
17. De lokale participatie zal zich voor een groot gedeelte richten op het ruimtelijk effect van 

de RES. Daarbij is het essentieel lokale energiestrategie te kunnen opstellen als kader. 

Voor deze LES is het belangrijk zo snel mogelijk de regionale opgave te kunnen vertalen 
naar een lokale opgave. Wij vragen partijen binnen Holland Rijnland dan ook zo snel 
mogelijke tot een gedragen ‘verdeling’ van de opgave te komen. 

 

9. Nieuwkoop 
1. In het vervolgtraject naar een definitieve RES wenst Nieuwkoop vanuit de restricties te 

bepalen welke voorwaarden leidend zijn om af te wijken van het provinciale referentiebeeld 

om zo tot een realistische opgave te komen. 
2. Nieuwkoop stelt zich op het standpunt de Natura 2000 gebieden en de begrensde NNN te 

beschouwen als harde restrictie en uit te sluiten als zoekgebied voor wind- en zonne-
energie; en deze als zodanig op te nemen in de RES 1.0 

3. Nieuwkoop vindt het van belang dat bij de uitwerking naar één ruimtelijke denkrichting alle 
restricties, met als onderlegger het referentiebeeld van de Provincie Zuid-Holland, worden 
betrokken om op deze wijze te komen tot één realistische, regionaal gedragen en 

participatie-waardige kaart. 
4. Nieuwkoop is van mening dat opwek van duurzame elektriciteit langs grote infra mogelijk 

moet worden gemaakt. 
5. Nieuwkoop is van mening dat in een definitieve RES nadrukkelijk aandacht moet zijn voor 

de afstemming met andere ruimtevragers en vindt het van belang dat hierover het 
maatschappelijk gesprek wordt aangegaan. 

6. Om een uitspraak te doen over de kansrijkheid van beoogde ontwikkelingslocaties en 

toekomstige aanvragen voor zonnevelden te kunnen toetsen, pleit Nieuwkoop om nog dit 
jaar binnen Holland Rijnland een regionaal ruimtelijk en sociaaleconomisch afwegingskader 
voor specifiek zonnevelden op te stellen. 
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7. Op basis van de nieuwe realistisch, regionaal gedragen en participatie-waardige kaart 

vraagt Nieuwkoop na te gaan of de eerder afgesproken 80% eigen opwek in de regio 

ruimtelijk gezien realistisch is met het oog op 2050. 
8. Nieuwkoop vindt het van groot belang dat sterk wordt ingezet op het binnenhalen van 

restwarmte naar de regio Holland Rijnland vanuit de haven van Rotterdam. 
9. Nieuwkoop is van mening dat alternatieve energiebronnen, zoals waterstof en biogas, 

nadrukkelijk als volwaardige opties worden meegenomen in de RES 1.0. 
10. Nieuwkoop benadrukt het belang van innovaties en is van mening dat bij het Rijk en 

provincie actief moet worden gelobbyd om nieuwe warmtebenutting (via geothermie, groen 
gas en waterstof) voor de regio te ontsluiten. 

11. Nieuwkoop wenst dat de regio zich actief positioneert als regio waar innovaties lokaal 
binnen proefprojecten nader onderzocht kunnen worden. Nieuwkoop wil daar best wel een 
pilot gemeente voor zijn. 

12. Nieuwkoop pleit ervoor om in de uitwerking naar een definitieve RES nadrukkelijk aandacht 

te hebben of de Coronacrisis andere inzichten heeft opgeleverd over duurzame mobiliteit. 
13. Nieuwkoop vraagt Holland Rijnland om op korte termijn met een participatie en 

communicatiestrategie te komen met daarbij de rol die zij hierin nemen ter ondersteuning 
van het lokale participatietraject. 

14. Nieuwkoop acht het van belang dat in de uitwerking naar een definitieve RES er 

nadrukkelijk aandacht is voor de milieueffecten (CO2 en NOx) van de uitbreiding van 
duurzame elektriciteitsproductie, het winnen en/of gebruik van (rest)warmte en de 

toepassing van nieuwe mobiliteitsvormen. 

 

10. Oegstgeest 
1. Oegstgeest constateert dat energiebesparing en isolatiemaatregelen in veel gevallen 

essentiële stappen zijn voor de warmtetransitie in de gebouwde omgeving. In de Concept 
RES is gesteld dat het noodzakelijk is dat er landelijk fiscale of financiële maatregelen 
worden genomen om de ambitie voor energiebesparing te realiseren. We vragen Holland 
Rijnland bij de ontwikkeling en uitwerking naar de RES inzichtelijk en concreet te maken 
welke beleidsinstrumenten wij nodig hebben van het Rijk. 

2. In de Concept RES is gesteld dat participatie van inwoners nadrukkelijk invulling krijgt in de 

ontwikkeling van de RES 1.0. Voor de participatie door andere stakeholders is een 
programmaraad ingericht. We vragen Holland Rijnland om bij de uitwerking van het 
regionale participatietraject nauw samen te werken met de gemeentenen andere RES 
partners en om gemeenten te ondersteunen bij de lokale participatietrajecten. Ook vragen 
we Holland Rijnland hierbij rekening te houden met de kaders die zijn gesteld vanuit de 

Omgevingswet. 
3. De Warmtewet 2 is bepalend voor de bevoegdheden die gemeenten krijgen om de regie te 

voeren in de warmtetransitie. Oegstgeest constateert dat die wetgeving nog in ontwikkeling 
is en dat nog onduidelijk is hoe de gemeentelijke bevoegdheden en ordening van de 
warmtemarkt eruit zullen zien. We vragen Holland Rijnland om in de RES als 
randvoorwaarde op te nemen dat, wanneer gemeenten de bevoegdheid krijgen om 
warmtekavels vast te stellen waarvoor zij collectieve warmte overwegen, zij in staat 
moeten zijn te bepalen dat die dan de alternatieven betreffen met de laagste 

maatschappelijke kosten. Zolang er geen vast ijkpunt is (zoals de gasprijs in de huidige 
Warmtewet) of onvoldoende helder is wat de kosten voor de inwoners zijn vergeleken met 
de hen ter beschikking staande alternatieven, kan niet worden verwacht dat gemeentelijke 
besluitvorming over de warmtekavels kan plaatsvinden. 

 

11. Teylingen 
1. De voor de Duin- en Bollenstreek kenmerkende (beschermde) bollengronden zijn voor 

Teylingen van grote cultuurhistorische en economische waarde. Teylingen steunt de opgave 
zoals vastgelegd in het Energieakkoord Holland Rijnland en de Regionale Energiestrategie 

(RES), maar is niet van plan om duurzame opwekking te realiseren op deze beschermde 
bollenvelden; 

2. Teylingen vraagt provincie Zuid-Holland om helderheid te verschaffen over haar rol in het 
vervolgtraject richting de RES 1.0. 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;  

3. Teylingen vraagt Holland Rijnland om op korte termijn duidelijke kaders te schetsen ten 
aanzien van participatie en communicatie en de rol die zij hierin willen spelen; 

4. Teylingen vraagt Holland Rijnland om een effectieve lobby vorm te geven voor aanvullende 

landelijke regelgeving met een helder instrumentarium dat essentieel is voor de volgende 
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fase van het RES-proces, zoals maatregelen om te sturen op energiebesparing door zowel 

particulieren als woningbouwcorporaties; 

5. Teylingen vraagt Holland Rijnland om de concurrentie tussen de verschillende 
ruimtevragers, zoals bijvoorbeeld mobiliteit, woningbouw, en de opwekking van duurzame 
energie in relatie tot het (cultuur-)landschap inzichtelijk te maken binnen de RES 1.0; 

6. Teylingen vraagt Holland Rijnland om de kaarten horend bij de zoekgebieden of het 
referentiebeeld te herzien en te ontdoen van feitelijke onjuistheden, zoals bijvoorbeeld het 
plaatsen van zonnepanelen op een begraafplaats in de gemeente Katwijk; 

7. Teylingen vraagt Holland Rijnland om in het proces richting de RES 1.0 inzichtelijk te 
maken welk financieel instrumentarium er beschikbaar is, zowel vanuit de regio als hogere 
bestuurslagen, en inzichtelijk te maken hoe de beschikbaarheid van financiële middelen 
afweegt tegen de haalbaarheid en betaalbaarheid van voorgenomen ambities en 
doelstellingen in de RES; 

8. Teylingen wil alle potentiele bronnen van duurzaam opgewekte energie openhouden, zo 

ook restwarmte uit het Rotterdamse havengebied. In die hoedanigheid ziet Teylingen in het 
vervolgproces richting de RES 1.0 dat a) zwart-op-wit komt dat aansluiting op eerste 
tranche voor restwarmte uit Rotterdam niet mogelijk is en b) indien dit het geval is 
Teylingen op een wachtlijst wordt geplaatst voor een eventuele tweede tranche. 

9. Teylingen vraagt Holland Rijnland daarnaast om actief te blijven lobbyen voor 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; 
10. Teylingen vraagt Holland Rijnland om het maken van afspraken over bronverdeling m.b.t. 

de warmtetransitie te begeleiden en snel in gang te zetten. Dit om een logische 
bronverdeling tot stand te brengen i.p.v. ‘wie het eerst komt, wie het eerst maalt’. Het gaat 
hier hoofdzakelijk om aquathermiebronnen, zoals de Ringvaart en de Kaagerplassen, en 
geothermiebronnen; 

11. Teylingen ziet een belangrijke rol weggelegd voor energiecoöperaties als aanjager van 

duurzame en lokale initiatieven. In die hoedanigheid vragen wij Holland Rijnland om 
energiecoöperaties een duidelijke rol te geven in het vervolgtraject richting de RES 1.0; 

12. Ook aquathermie wordt door Teylingen, met name door haar geografische ligging, als 
interessante potentiele duurzame energiebron gezien. Om die reden zien wij in de RES 1.0 
graag terug dat de Kaagerplassen, welk onderdeel zijn van Teylings grondgebied, 
aangemerkt worden als potentiele energiebron voor de gemeente Teylingen. 

13. Op dit moment heeft een consortium een exploratievergunning voor diepe geothermie voor 
o.a. in Teylingen in voorbereiding. De verwachting is dat dit consortium deze vergunning in 
april 2020 indient. Wanneer blijkt dat de vergunning verleend wordt en het consortium op 

termijn daadwerkelijk vruchtbare resultaten behaalt, dan zien wij de resultaten hiervan 
graag meegenomen worden in de RES 1.0. 

 

12. Voorschoten 
1. Maatschappelijke initiatieven die een bijdrage leveren aan de energietransitie zijn een 

cruciale schakel bij het boeken van successen. Voorschoten zou graag zien dat de 
(belangrijkheid) rol van de samenleving in het nemen van regie en eigenaarschap 
nadrukkelijker verwoord wordt in de RES 1.0. 

2. Binnen de uitvoeringslijn Warmte zijn we afhankelijk van twee belangrijke bovenregionale 
ontwikkelingen. We vragen Holland Rijnland nadrukkelijk hier aandacht voor te hebben en 
een regionaal bod uit te brengen richting de Gasunie. 

3. In de Concept-RES ligt de focus op zonneweides en zon op grote daken. In onze 
verstedelijkte regio hebben niet alleen zonnepanelen op grote daken impact, alle 
particuliere daken vol zonnepanelen heeft zeker ook impact. Wij vragen Holland Rijnland dit 
expliciet mee te nemen in de RES 1.0. 

 

13. Zoeterwoude 
Warmte  
1. We hechten groot belang aan het verrichten van inspanningen, in regionaal verband, (ook) 

op korte termijn, om een groot deel van de regio Holland Rijnland te voorzien van 
restwarmte uit Rotterdam. 

2. We zien graag dat Holland Rijnland er bij het Rijk op aandringt dat op korte termijn 
duidelijkheid wordt geschapen over bevoegdheden en verantwoordelijkheden van 
gemeenten (en andere overheden) met betrekking tot het voorzien in de warmtevraag van 
woningen. 

Elektriciteit 
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3. We willen de mogelijkheid open houden om ook binnen de harde restricties te zoeken naar 

mogelijkheden voor opwek van duurzame elektriciteit die passen binnen de denkrichtingen. 

Concreet: de wens is om de mogelijkheid van grootschalige wind langs N11 in beeld te 
houden voor de RES 1.0. 

4. Voor de uitwerking naar één ruimtelijke denkrichting gaat de voorkeur uit naar de 
denkrichting Infrastructuur en Landschap. In de Zoeterwoudse situatie biedt deze 
denkrichting tevens bouwstenen die grote kansen bieden voor Lokaal Eigenaarschap. Met 
de denkrichtingen als bouwsteen, hechten wij grote waarde aan participatie van inwoners 

en ondernemers bij de lokale uitwerking met ruimte om creatief om te gaan met de 
bouwstenen. 

5. Wij zien graag een meer evenwichtige verdeling van opwek van duurzame elektriciteit 
tussen zonne- en windenergie. 



  Motie M 04 

Motie met 21 stemmen voor en 5 stemmen tegen aangenomen – 1 raadslid op moment van 
stemming niet aanwezig 

 

   
 
Motie betreffende: Regionale Energiestrategie (RES) behorende bij raadsvoorstel 
‘Uitgangspunten Regionale Energiestrategie’ (2020-018) 
 
De Raad van de gemeente Peel en Maas in vergadering bijeen op 12 mei 2020 
 
constaterende dat: 

 De Regionale Energiestrategie (RES) regio Noord en Midden Limburg op 1 juni 2020 een concept-
bod aan het Rijk moet presenteren met een uitwerking van het aantal TWh (terawattuur) dat binnen 
de regio duurzaam kan worden opgewekt, welke de colleges van B&W vóór 1 oktober 2020 moeten 
vaststellen; 

 De Raad in juli 2019 de Startnotitie Regionale Energiestrategie regio Noord en Midden Limburg 
heeft vastgesteld; 

 In de gemeente Peel en Maas en andere gemeenten op dit moment wordt gezocht naar 
mogelijkheden voor het opwekken van duurzame energie in de regio; 

 Er nu voornamelijk wordt gekeken naar ‘traditionele’ duurzame energiebronnen, zoals wind- en 
zonne-energie, waarvan we er héél veel nodig hebben om de doelstellingen te behalen; 

 Limburg vér achter loopt op de meeste andere provincies met de in 2013 tussen Rijk en provincies 
overeengekomen energietransitie, waarbij Limburg voor het eind van dit jaar 95,5 megawatt aan 
windenergie zou opwekken; (1) 

 
overwegende dat: 
 Het International Panel on Climate Change (IPCC) vier illustratieve scenario’s heeft geschetst, 

waarin bij alle versies kernenergie onderdeel is van de energiemix; (2) 
 Volgens het Planbureau voor de Leefomgeving kernenergie de goedkoopste optie per ton vermeden 

CO2 uitstoot is; (3) 
 Kernfusiereactoren en thoriumreactoren geen CO2 uitstoot geven en minder tot geen radioactief 

afval produceren; (4) 
 Rolls-Royce op dit moment een Small Modular Reactor (SMR) ontwikkelt; (5) 
 Deze mini-kernreactor veel goedkoper is dan een traditionele kerncentrale; 
 De SMR in 2030 operationeel kan zijn en een vermogen heeft van 400-450 megawatt (vergelijkbaar 

met 133-150 moderne windturbines); (6) 
 De SMR naast elektriciteit ook warmte produceert (1200-1350 megawatt) en deze warmte gebruikt 

kan worden voor het aanleggen van een warmtenet; (7) 
 De ruimtelijke impact van een SMR veel kleiner is dan van andere vormen van duurzame energie; 
 Een groeiende meerderheid van de Nederlandse bevolking voorstander is van kernenergie. (8) 
 

1. https://www.limburger.nl/cnt/dmf20200508_00159619/limburg-bouwt-slechts-kwart-van-

afgesproken-aantal-windmolens  

2. https://www.ipcc.ch/sr15/ 

3. https://www.pbl.nl/sites/default/files/downloads/pbl-2018-kosten-energie-en-klimaattransitie-in-

2030-update-2018_3241.pdf 

zie ook: https://www.paulbordewijk.nl/artikelen/783 

4. https://npofocus.nl/artikel/7760/is-kernenergie-zonder-radioactief-afval-mogelijk 

5. https://www.rolls-royce.com/products-and-services/nuclear/small-modular-

reactors.aspx#section-why-smrs 

6. https://www.vattenfall.nl/kennis/opbrengst-windmolen/ 

https://www.limburger.nl/cnt/dmf20200508_00159619/limburg-bouwt-slechts-kwart-van-afgesproken-aantal-windmolens
https://www.limburger.nl/cnt/dmf20200508_00159619/limburg-bouwt-slechts-kwart-van-afgesproken-aantal-windmolens
https://www.ipcc.ch/sr15/
https://www.pbl.nl/sites/default/files/downloads/pbl-2018-kosten-energie-en-klimaattransitie-in-2030-update-2018_3241.pdf
https://www.pbl.nl/sites/default/files/downloads/pbl-2018-kosten-energie-en-klimaattransitie-in-2030-update-2018_3241.pdf
https://www.paulbordewijk.nl/artikelen/783
https://npofocus.nl/artikel/7760/is-kernenergie-zonder-radioactief-afval-mogelijk
https://www.rolls-royce.com/products-and-services/nuclear/small-modular-reactors.aspx#section-why-smrs
https://www.rolls-royce.com/products-and-services/nuclear/small-modular-reactors.aspx#section-why-smrs
https://www.vattenfall.nl/kennis/opbrengst-windmolen/


  Motie M 04 

7. https://www.rolls-royce.com/products-and-services/nuclear/small-modular-

reactors.aspx#section-the-opportunity 

8. https://eenvandaag.avrotros.nl/fileadmin/user_upload/PDF/Rapportage_kernenergie_panel.pdf 

 
 
verzoekt het college: 

1) In de lange termijn visie van de Regionale Energie Strategie (RES) Noord en Midden Limburg 

een onderzoek naar alle versies van duurzame energieopwekking, maar tenminste naar 

opwekking van kernenergie evenals alle andere innovaties op het gebied van kernfusie en 

thorium alsmede ook gebruik waterstof mee te nemen in haar zoektocht naar duurzame 

energiebronnen, teneinde de energietransitie zo optimaal en volledig mogelijk te kunnen 

volbrengen; 

2) Deze motie te delen met alle andere gemeenteraden van Nederland. 

 
 
En gaat over tot de orde van de dag. 
 
Namens de fractie van de VVD Peel en Maas, 
Suzan Hermans 
 
Namens de fractie van AndersNu, 
Peter Craenmehr 
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