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Nieuwkoopse wensen en bedenkingen concept RES Holland Rijnland
11
Geachte heer Lenferink,
Op donderdag 28 mei 2020 heeft de gemeenteraad van Nieuwkoop gebruik gemaakt van de
mogelijkheid om wensen en bedenkingen over de concept Regionale Energiestrategie (RES)
Holland Rijnland vast te stellen.
De gemeenteraad van Nieuwkoop meent met deze wensen en bedenkingen het algemeen
bestuur van Holland Rijnland een handreiking te bieden om een RES te kunnen op- en
vaststellen waarin de belangen van de regio en van Nieuwkoop op een goede, herkenbare en
realistische wijze zijn verwoord en die passend is binnen de doelen die zijn gesteld in het
Regionaal Energie akkoord.
Het gaat om de volgende wensen en bedenkingen:
1. In het vervolgtraject naar een definitieve RES zijn wat Nieuwkoop betreft de
ruimtelijke randvoorwaarden - met inachtneming van bescherming van belangrijke
waarden zoals natuur, recreatie en cultuurhistorische waarden - bepalend of een
gebied kansrijk is voor duurzame energieopwekking.*
2.

Nieuwkoop is onaangenaam verrast dat restricties rond Natura 2000 gebieden, die
ten tijde van de voorbereiding en afsluiting van het Regionaal Energieakkoord erkend
en gerespecteerd werden, in de concept RES 1.0 ter discussie worden gesteld. Voor
Nieuwkoop is plaatsing van windturbines en zonnevelden in Natura 2000 en NNN
gebieden onacceptabel. Nieuwkoop stelt zich op het standpunt dat deze zoeklocaties
op de kortst mogelijke termijn geschrapt moeten worden en de restricties rond Natura
2000 en aansluitende bufferzones zoals deze in Europese regelgeving betreffende
windmolens in relatie tot Natura 2000 gebieden zijn vastgelegd, worden
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gerespecteerd. *
3.

Nieuwkoop vindt het van bel
alle restricties, met als onderlegger het referentiebeeld van de Provincie Zuidgedragen en participatie-waardige kaart.

4.

Nieuwkoop is van mening dat opwek van duurzame elektriciteit langs grote infra
mogelijk moet worden gemaakt. Wat betreft wegeninfrastructuur komen daarvoor
allereerst de N11, A4 en A44 in aanmerking. *

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.

7.

Verzoekt Holland Rijnland een hogere ambitie wat b
opheffen van de belemmeringen hiervoor als nadrukkelijk actiepunt te agenderen in
aanloop daarnaartoe. *

8.

Nieuwkoop betwijfelt of de doelstelling van 80% opwek in eigen regio met het oog op
2050 haalbaar is en pleit ervoor dat deze als een voorlopig en dynamisch doel moet
worden beschouwd. Bij de tweejaarlijkse herijking van de RES moet dit doel steeds
p basis van indicatoren
binnen de regio en binnen Nederland als geheel. Nieuwkoop vraagt Holland Rijnland
om dit op te nemen in het proces rond de RES en verwijst daarbij nadrukkelijk naar
.*

9.

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.

10. Nieuwkoop is van mening dat de (on)mogelijkheden van alternatieve energiebronnen
en andere innovaties nadrukkelijk als volwaardige opties moeten worden
meegenomen bij de tweejaarlijkse herijking van de RES en vraagt Holland Rijnland
een strategie te ontwikkelen om innovatieve technieken structureel te kunnen blijven
monitoren en ondersteunen. *
11. 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.
12. 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.
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13. 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.
14. 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.
15. 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.
16. Nieuwkoop is daarom van mening dat de concept RES 1.0 - nog - niet gezien kan
worden als een bod, maar gezien moet worden als een vingeroefening en
denkrichting om te gaan komen tot een participatiewaardige kaart, waarmee zowel
regionaal als lokaal het participatie-proces, dat leidt tot de definitieve RES 1.0, kan
worden ingegaan. *
17. Nieuwkoop staat daarom voor het vervolg een op transitie gerichte aanpak voor met
een degelijke en zorgvuldige voorontwikkelingsfase. In die fase kan door participatie
en co-creatie met de bevolking en met relevante stakeholders en koplopers een
goede basis gelegd worden. Die voorontwikkelingsfase kan dan gevolgd worden
door een versnelling in de uitvoeringsfase.(de zgn. S-curve). *
18. Nieuwkoop is daarom van mening dat de Wensen en Bedenkingen van de betrokken
gemeenten een onlosmakelijk onderdeel van de concept-RES zullen zijn en blijven,
zodat ze bij de verdere uitwerkingen van de concept RES zichtbaar en bruikbaar
blijven. *
19. Verzoekt Holland Rijnland over het besluitvormingsproces duidelijkheid te verschaffen
tijdens de AB vergadering van 24 juni 2020 en/of zo nodig een helder geformuleerd
voorstel voor te leggen om dit te bekrachtigen. *
Bijgevoegd vindt u het genomen raadsbesluit waarin al deze wensen en bedenkingen ook
vermeld zijn. Voor motivatie van de bovenstaande wensen en bedenkingen met een *, verwijs
ik u naar de ook bijgevoegde aangenomen amendementen, waarvan het dictum in het
raadsbesluit is verwerkt.
Tot slot kan ik u ook verwijzen naar de volgende link naar de beeld- en geluidsopnamen van
de raadsvergadering van Nieuwkoop van 28 mei 2020:
https://nieuwkoop.raadsinformatie.nl/vergadering/706937/besluitvormende%20raadsvergaderi
ng%2028-05-2020. Bij agendapunt 16 kunt u nog uitgebreider de overweging en motivatie
van raadsleden vernemen.
De gemeenteraad van Nieuwkoop vertrouwt er op dat u een overzicht maakt van alle wensen
en bedenkingen van de verschillende gemeenten voor algemeen bestuursleden en dat de
raden hier een afschrift van kunnen ontvangen.
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Veel succes met de volgende stap om te komen tot een goede definitieve Regionale
Energiestrategie.
Met vriendelijke groet,
gemeenteraad van Nieuwkoop

Edzard van Holthe
griffier

Gemeente Nieuwkoop gemeenteraad

Raadsbesluit
Titel / onderwerp: Wensen en bedenkingen Concept RES Holland Rijnland

Besluit:
1.

De wensen -en bedenkingenlijst vast te stellen en toe te sturen aan Holland Rijnland.
Hoofdpunten Wensen en bedenkingen:
1. In het vervolgtraject naar een definitieve RES zijn wat Nieuwkoop betreft de ruimtelijke
randvoorwaarden - met inachtneming van bescherming van belangrijke waarden zoals
natuur, recreatie en cultuurhistorische waarden - bepalend of een gebied kansrijk is voor
duurzame energieopwekking.
2. Nieuwkoop is onaangenaam verrast dat restricties rond Natura 2000 gebieden, die ten tijde
van de voorbereiding en afsluiting van het Regionaal Energieakkoord erkend en
gerespecteerd werden, in de concept RES 1.0 ter discussie worden gesteld. Voor Nieuwkoop
is plaatsing van windturbines en zonnevelden in Natura 2000 en NNN gebieden
onacceptabel. Nieuwkoop stelt zich op het standpunt dat deze zoeklocaties op de kortst
mogelijke termijn geschrapt moeten worden en de restricties rond Natura 2000 en
aansluitende bufferzones zoals deze in Europese regelgeving betreffende windmolens in
relatie tot Natura 2000 gebieden zijn vastgelegd, worden gerespecteerd
3.
restricties, met als onderlegger het referentiebeeld van de Provincie Zuid-Holland, worden

4.

5.

6.

participatie-waardige kaart.
Nieuwkoop is van mening dat opwek van duurzame elektriciteit langs grote infra mogelijk
moet worden gemaakt. Wat betreft wegeninfrastructuur komen daarvoor allereerst de N11,
A4 en A44 in aanmerking.
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.
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.

7.

8.

9.

nemen en het inzetten op het opheffen van de
belemmeringen hiervoor als nadrukkelijk actiepunt te agenderen in aanloop daarnaartoe.
Nieuwkoop betwijfelt of de doelstelling van 80% opwek in eigen regio met het oog op 2050
haalbaar is en pleit ervoor dat deze als een voorlopig en dynamisch doel moet worden
beschouwd. Bij de tweejaarlijkse herijking van de RES moet dit doel steeds opnieuw
en binnen Nederland als geheel. Nieuwkoop vraagt Holland Rijnland om dit op te nemen in
het proces rond de RES en verwijst daarbij nadrukkelijk naar het college van Rijksadviseurs,
.
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.

10. Nieuwkoop is van mening dat de (on)mogelijkheden van alternatieve energiebronnen en
andere innovaties nadrukkelijk als volwaardige opties moeten worden meegenomen bij de
tweejaarlijkse herijking van de RES en vraagt Holland Rijnland een strategie te ontwikkelen
om innovatieve technieken structureel te kunnen blijven monitoren en ondersteunen.
11. 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.
12. 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.
13. 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.
14. 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.
15. 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.
16. Nieuwkoop is daarom van mening dat de concept RES 1.0 - nog - niet gezien kan worden als
een bod, maar gezien moet worden als een vingeroefening en denkrichting om te gaan
komen tot een participatiewaardige kaart, waarmee zowel regionaal als lokaal het
participatie-proces, dat leidt tot de definitieve RES 1.0, kan worden ingegaan.
17. Nieuwkoop staat daarom voor het vervolg een op transitie gerichte aanpak voor met een
degelijke en zorgvuldige voorontwikkelingsfase. In die fase kan door participatie en co-creatie
met de bevolking en met relevante stakeholders en koplopers een goede basis gelegd
worden. Die voorontwikkelingsfase kan dan gevolgd worden door een versnelling in de
uitvoeringsfase.(de zgn. S-curve).
18. Nieuwkoop is daarom van mening dat de Wensen en Bedenkingen van de betrokken
gemeenten een onlosmakelijk onderdeel van de concept-RES zullen zijn en blijven, zodat ze
bij de verdere uitwerkingen van de concept RES zichtbaar en bruikbaar blijven.
19. Verzoekt Holland Rijnland over het besluitvormingsproces duidelijkheid te verschaffen tijdens
de AB vergadering van 24 juni 2020 en/of zo nodig een helder geformuleerd voorstel voor te
leggen om dit te bekrachtigen.
Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van donderdag 28 mei 2020,
nummer 2020-043.

Edzard van Holthe
griffier

Amendement Wensen en bedenkingen W&B 1 concept Regionale Energiestrategie Holland
Rijnland.
De Raad van de Gemeente Nieuwkoop, in online-vergadering bijeen op 28 mei 2020 ter bespreking

Constaterende dat:

De Concept RES 1.0 eind juni wordt vastgesteld door het Algemeen Bestuur van Holland
Rijnland
Overwegende dat:
De tekst van Wens en bedenking 1 nog onvoldoende duidelijk is,
Besluit de tekst van Wens en bedenking 1 als volgt te wijzigen:
"In het vervolgtraject naar een definitieve RES zijn wat Nieuwkoop betreft de ruimtelijke
randvoorwaarden - met inachtneming van bescherming van belangrijke waarden zoals natuur,
recreatie en cultuurhistorische waarden - bepalend of een gebied
kansrijk is voor duurzame energieopwekking."
En gaat over tot de orde van de dag,
Nieuwkoop, 28 mei 2020
Natuurlijk Nieuwkoop

CDA

SBN

Berry Dors

Leon Zoet

Ines de Ridder

Amendement Wensen & Bedenkingen Concept-RES
De Raad van de gemeente Nieuwkoop, in vergadering bijeen op 28 mei 2020, ter behandeling van

Constaterende dat:
-

Restricties rond Natura 2000 gebieden onderdeel waren van eerdere analyses en van de PosadRegionale Energieakkoord.

Overwegende dat:
-

Het vanuit Nieuwkoops perspectief ondenkbaar is om het Natura 2000 gebied te beschouwen als
serieuze zoeklocatie voor plaatsing van windturbines en zonnevelden;
Herstel en bescherming van Natura 2000 gebieden op dit moment landelijke beleidsprioriteit
hebben;
De provincie Zuid Holland en de gemeente Nieuwkoop verantwoordelijkheden en afspraken hebben
ten aanzien van bescherming en instandhouding van de Nieuwkoopse Plassen.

Besluit:
Wens en bedenking #2 te wijzigen
Van:

als harde restrictie en uit te sluiten als zoekgebied voor wind- en zonne-energie; en deze als zodanig op te

In:

voorbereiding en afsluiting van het Regionaal Energieakkoord erkend en gerespecteerd werden, in de
concept RES 1.0 ter discussie worden gesteld. Voor Nieuwkoop is plaatsing van windturbines en
zonnevelden in Natura 2000 en NNN gebieden onacceptabel. Nieuwkoop stelt zich op het standpunt dat
deze zoeklocaties op de kortst mogelijke termijn geschrapt moeten worden en de restricties rond Natura
2000 en aansluitende bufferzones zoals deze in Europese regelgeving betreffende windmolens in relatie tot

En gaat over tot de orde van de dag,

VVD Nieuwkoop

D66 Nieuwkoop

Samen Beter Nieuwkoop

Amendement Wensen en bedenkingen W&B 4 concept Regionale Energiestrategie Holland
Rijnland.
De Raad van de Gemeente Nieuwkoop, in online-vergadering bijeen op 28 mei 2020 ter bespreking
Energiestrategie (RES) Holland

Constaterende dat:

De Concept RES 1.0 eind juni wordt vastgesteld door het Algemeen Bestuur van Holland
Rijnland
Overwegende dat:
Gegeven de inhoud van het Provinciaal Coalitieakkoord het niet wenselijk, en ook niet
mogelijk is om in het open landschap windturbines en grootschalige zonnevelden te
ontwikkelen.

Besluit de tekst van Wensen en Bedenkingen 4 als volgt te wijzigen:
van mening dat opwek van duurzame elektriciteit langs grote infra mogelijk moet
worden gemaakt. Wat betreft wegeninfrastructuur komen daarvoor allereerst de N11, A4 en A44 in

En gaat over tot de orde van de dag,
Nieuwkoop, 28 mei 2020
Natuurlijk Nieuwkoop

CDA

SBN

Berry Dors

Leon Zoet

Ines de Ridder

Amendement Wensen & Bedenkingen Concept-RES
De Raad van de gemeente Nieuwkoop, in vergadering bijeen op 28 mei 2020, ter behandeling van

Constaterende dat:
-

De regio Holland Rijnland inzet op 4,1 PJ opwek aan duurzame elektriciteit in de periode tot 2030;
De ambitie voor 2050 ligt op 19,2 PJ;

Overwegende dat:
-

De ambitie van 80% eigen opwekcapaciteit in een randstedelijke regio zeer ambitieus is;
De opgave voor eigen opwekcapaciteit binnen de regio Holland Rijnland een relatie heeft met de

-

Het te verwachten is dat het Rijk mee gaat sturen op de verdeling van opwekcapaciteit in

-

Het College van Rijksadviseurs, een orgaan dat het Rijk adviseert over ruimtelijke kwaliteit,
het voortouw te nemen in een integrale en samenhangende aanpak van de energietransitie;

Besluit:
Wens en bedenking #7 te wijzigen:
Van:
7. Op basis van de nieuwe realistische, 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;
In:
7. Nieuwkoop betwijfelt of de doelstelling van 80% opwek in eigen regio met het oog op 2050 haalbaar is
en pleit ervoor dat deze als een voorlopig en dynamisch doel moet worden beschouwd. Bij de
haalbaarheid op basis van indicatoren binnen de regio en binnen Nederland als geheel. Nieuwkoop vraagt
Holland Rijnland om dit op te nemen in het proces rond de RES en verwijst daarbij nadrukkelijk naar het

En gaat over tot de orde van de dag,

VVD Nieuwkoop

D66 Nieuwkoop

SGP-CU Nieuwkoop

Amendement Wensen en bedenkingen W&B nieuw 15 concept Regionale Energiestrategie Holland
Rijnland.
De Raad van de Gemeente Nieuwkoop, in online-vergadering bijeen op 28 mei 2020 ter bespreking

Constaterende dat:

De Concept RES 1.0 eind juni wordt vastgesteld door het Algemeen Bestuur van Holland
Rijnland
Overwegende dat:
Tot nu toe zeer beperkt sprake is geweest van betrokkenheid van de bevolking bij de op te
stellen Regionale Energiestrategie.
Daardoor het een voornamelijk rekenkundige exercitie geworden is met vergaande
uitspraken, zonder dat de bevolking zich hier daadwerkelijk mee heeft kunnen bezighouden.
Besluit de volgende Wensen en Bedenkingen toe te voegen: (#15)

als een bod, maar gezien moet worden als een vingeroefening en denkrichting om te gaan
komen tot een participatiewaardige kaart, waarmee zowel regionaal als lokaal het

En gaat over tot de orde van de dag,
Nieuwkoop, 28 mei 2020
Natuurlijk Nieuwkoop

CDA

SBN

SGP-ChristenUnie

Berry Dors

Leon Zoet

Ines de Ridder

Elias van Belzen

Amendement Wensen en bedenkingen W&B 16 concept Regionale Energiestrategie Holland
Rijnland.
De Raad van de Gemeente Nieuwkoop, in online-vergadering bijeen op 28 mei 2020 ter bespreking

Constaterende dat:

De Concept RES 1.0 eind juni wordt vastgesteld door het Algemeen Bestuur van Holland
Rijnland
Overwegende dat:
Tot nu toe in het proces binnen Holland Rijnland sterk gestuurd is op realisatie van
concrete doelen (opwek van 1,14 TW (= 4,1 PJ in 2030) met veel voor de hand
liggende oplossingen (windturbines en zonnevelden) met grote impact op het landschap
en met grote sociaal maatschappelijke effecten.
Het nog onbekend is hoe groot het draagvlak is door het ontbreken van een gedegen
participatie met de bevolking.
Het hier gaat om een (energie-)transitie waarbij o.a. het risico op een lock-in effect (te snel
aanwezig is.
Besluit een nieuwe Wens en bedenking toe te voegen: (W&B16)

degelijke en zorgvuldige voorontwikkelingsfase. In die fase kan door participatie en
co-creatie met de bevolking en met relevante stakeholders en koplopers een goede basis gelegd
worden. Die voorontwikkelingsfase kan dan gevolgd worden door een versnelling in de

En gaat over tot de orde van de dag,
Nieuwkoop, 28 mei 2020
Natuurlijk Nieuwkoop

CDA

SBN

Berry Dors

Leon Zoet

Ines de Ridder

Amendement Wensen en bedenkingen W&B 17 concept Regionale Energiestrategie Holland
Rijnland.
De Raad van de Gemeente Nieuwkoop, in online-vergadering bijeen op 28 mei 2020 ter bespreking

Constaterende dat:

De Concept RES 1.0 eind juni wordt vastgesteld door het Algemeen Bestuur van Holland
Rijnland
Overwegende dat:
Het onduidelijk wat de status en zeggingskracht is van de Wensen en Bedenkingen van de
verschillende gemeenten. Worden die in het proces langs het Algemeen Bestuur van

Besluit een nieuwe Wens en bedenking toe te voegen: (W&B17)

gemeenten een onlosmakelijk onderdeel van de concept-RES zullen zijn en blijven, zodat ze bij

En gaat over tot de orde van de dag,
Nieuwkoop, 28 mei 2020
Natuurlijk Nieuwkoop

CDA

SBN

SGP-ChristenUnie

Berry Dors

Leon Zoet

Ines de Ridder

Elias van Belzen

Amendement Wensen & Bedenkingen Concept-RES
De Raad van de gemeente Nieuwkoop, in vergadering bijeen op 28 mei 2020, ter behandeling van

Constaterende dat:
-

Er tot op heden geen duidelijkheid bestaat over de wijze van vaststelling van de definitieve RES;
De handreiking RES hierin vrijheid geeft en dit aan gemeenten over laat;
In het traject om tot de concept RES te komen, het besluitvormingsproces diverse keren is gewijzigd
(van vaststellen, naar instemmen, tot wensen en bedenkingen indienen)

Overwegende dat:
-

Er meerdere wijze van vaststelling mogelijk zijn;
dat de gemeenteraad van Nieuwkoop van mening is dat elke gemeenteraad de definitieve RES
moet vaststellen en dit geen bevoegdheid kan zijn van college en/of het AB van Holland Rijnland
Het zeer wenselijk is om hier spoedig duidelijke afspraken over te maken om verrassingen te
voorkomen;

Besluit:
Onderstaande Wens en bedenking #15 toe te voegen:
15. Verzoekt Holland Rijnland over het besluitvormingsproces duidelijkheid te verschaffen tijdens de AB
vergadering van 24 juni 2020 en/of zo nodig een helder geformuleerd voorstel voor te leggen om dit te
bekrachtigen;
En gaat over tot de orde van de dag,

VVD Nieuwkoop

