
  

 

 

Wensen & Bedenkingenlijst concept-RES 
  
In deze lijst heeft de gemeente Noordwijk haar wensen en bedenkingen ten aanzien van de concept-RES van 

Holland Rijnland vastgelegd. 

 

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 in eerste instantie wordt 

verwerkt als een verhoging van de besparingsopgave, en pas in tweede instantie wordt verwerkt 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 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. 

  



 

 

Toegevoegd 

 

18. Noordwijk is voorstander (van de denkrichting) om de opwek van duurzame energie zo veel mogelijk te 
concentreren rondom bestaande infrastructuur en roept de provincie op de geldende restricties en 
normen op dit gebied te verruimen. 
 

19. Gemeente Noordwijk wil dat bij de ruimtelijke inpassing van de opwekopgave, alle duin- & 

kuststrookgebieden, zowel binnen als buiten de Natura 2000 grenzen, worden ontzien voor opwekking 

van duurzame energieopwekking door middel van windmolens 

 

20. Noordwijk betwijfelt of de doelstelling van 80% opwek in de dichtbevolkte eigen regio met het oog op 

2050 haalbaar is en pleit ervoor dat deze doelstelling als een voorlopig en dynamisch doel wordt 

beschouwd. Bij de tweejaarlijkse herijking van de RES moet dit doel steeds op basis van voor de 

gemeente en regio relevante indicatoren en ontwikkelingen worden herijkt, waarbij deze lijst van wensen 

en bedenkingen een terugkerende plek behoort te krijgen. Ook de ontwikkeling van relevante innovaties 

op het gebied van energieopwekking dient daarin meegenomen te worden. Noordwijk vraagt Holland 

Rijnland om dit op te nemen in het proces rond de RES. 

 

21. Wij vragen Holland Rijnland om in de RES 1.0 biomassa uit te sluiten als energiebron. 
 

22. Gemeente Noordwijk zou graag zien dat er al op korte termijn (0-5 jaar) volop wordt ingezet op lokale 
warmte bronnen, waarmee wordt voorkomen dat er (te) eenzijdig wordt inzet en (te) lang wordt gewacht 
op de beschikbaarheid van Rotterdamse restwarmte 
 

23. 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. 
 

24. Noordwijk 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. 
 

25. Verzoekt Holland Rijnland over het besluitvormingsproces duidelijkheid te verschaffen en daartoe een 
helder geformuleerd voorstel ter instemming voor te leggen aan de gemeenteraden. 
 

26. We vragen Holland Rijnland om de oprichting van lokale en regionale energiecoöperaties te stimuleren 
en te faciliteren met het oog op vergroting van het draagvlak voor duurzaamheidsmaatregelen en waar 
mogelijk beperking van de energielasten voor de inwoners. Bij de selectie van zoekgebieden en/of 
locaties worden de exploitatiekosten als criterium meegenomen. 

 
27. Noordwijk wenst een prominente plek in de RES voor de zich snel ontwikkelende technologie rondom de 

productie, en het gebruik, van waterstof opgewekt met duurzame energie. Waterstof kan als 
energiedrager en energiebron zowel, lokaal, regionaal als landelijk een substantiële bijdrage aan de 
totale energieopgave leveren.  
 

 

 

 


