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De gemeenteraad van Oegstgeest;

gelezen 
I het voorstel van burgemeester en wethouders van 28 april 2O2O;

geletop 
I Het landelijke Klimaatakkoord en het Energieakkoord Holland Rijnland,

besluit De volgende wensen en bedenkingen te uiten ten aanzien van de Concept Regionale
Energiestrategie (RES) Holland Rijnland en deze kenbaar te maken aan de Stuurgroep RES Holland
Rijnland:

7. Oegstgeest constateert dat energiebesparing en isolatiemaatregelen in veel gevallen
essentiële stappen zijn voor de warmtetransitie in de gebouwde omgeving. ln de Concept RES is
gesteld dat het noodzakelijk is dat er landelijk f iscale of f inanciële 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. ln 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 gemeenten en 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 zÍjn gesteld vanuit de Omgevíngswet.

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 onduÍdelijk 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 .Zolanger 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
gemeentel ijke besluitvorming over de warmtekavels kan plaatsvinden.

De gemeenteraad van Oegstgeest geeft mee dat in zijn visie de regio met al zijn facetten een
waardevol gebied is voor alle inwoners van de regio: van het zicht op de horizon over de
Noordzee, het enerverende duÍnlandschap, de traditionele bollenvelden, het water bij de Kaag,
het Braassemermeer en de Nieuwkoopse plassen tot en met het Groene Hart. De gemeenteraad

4



5. verzoekt Holland-Rijnland in de definitieve RES als uitgangspunt een holistische blik op de regio

te nemen, zodat op een zo hoog mogelijk schaalniveau passende ruimtelijke afwegingen kunnen

worden gemaakt, waarbij de redelijke zienswijzen van lokale gemeenteraden als

vertegenwoordigers van de directe leefomgeving zoveel mogelijk gerespecteerd worden. De

gemeenteraad van Oegstgeest oordeelt in dit kader dat in de voorliggende concept-RES

vooralsnog te weinig aandacht is voor de impact op belangrijke concurrerende waarden, zoals

de kwaliteit van het landschap, de natuur, het milieu, de economische effecten (toerisme en

recreatie), de woningbehoefte en volksgezondheid, die als gevolg van de mogelijke maatregelen

die uiteindelijk zouden kunnen voortvloeien uit de RES, met name ten aanzien van

elektriciteitsopwekking, onder druk zouden kunnen komen te staan. ln dit kader verzoekt de

gemeenteraad Holland-Rijnland met klem in de definitieve RES substantieel meer aandacht te

hebben voor de impact op andere, concurrerende waarden, dan energieopwekking op eigen

grond alleen, op een dusdanig niveau dat raadsleden de mogelijke uiterste strekking van de RES

voldoende kunnen doorgronden en tot een zinnige, waardevolle belangenafweging kunnen

komen. Daarbij dient te worden geanticipeerd op technologische ontwikkelingen en het van

buiten de regio importeren van duurzame elektriciteit te worden meegenomen.

6. De gemeenteraad van Oegstgeest markeert nogmaals dat hij de noodzaak voor een regionale

verduurzamingsopgave onderstreept, maar juist vanwege dit belangverwacht dat realisme

voorop staat. De gemeenteraad verzoekt Holland-Rijnland om te gaan werken met realistische

doelen. De gemeenteraad van Oegstgeest verwacht dat de ambities uit het regionale Energie-

akkoord in de vertaalslag naar concrete doelen periodiek worden herijkt, op basis van de kennis

van dat moment, inclusief de geldende juridische en politieke kaders, opdat voortdurend een zo

realistisch mogelijk beeld wordt geschetst.

7. De gemeenteraad van Oegstgeest markeert nogmaals dat betaalbaarheid en draagvlak

dominant dienen te zijn in de uitvoering, juist vanwege het belang van de

verduurzamingsopgave. De gemeenteraad verzoekt Holland-Rijnland met klem om te komen tot
een maximaal mogelijke inpassing van de dure belofte van'woonlastenneutraliteit', die door het

kabinet, het parlement en uiteindelijk ook door de VNG aan alle inwoners van Holland-Rijnland

is gedaan, als conditio sine qua non in de definitieve Regionale Energie Strategie.

B. De gemeenteraad van Oegstgeest kiest voor wat betreft het Oegstgeester territorium als het
gaat om het bevorderen van energieopwekking voor zonne-energie en andere passende

vormen. Voor het plaatsen van windmolens in of nabij het dorp is in Oegstgeest evenwel geen

draagvlak en/of ruimte. De gemeenteraad verzoekt Holland-Rijnland om dit gegeven te
verwerken in de definitieve RES.

De concept RES presenteert een warmtenet gevoed met restwarmte vanuit de Rotterdamse

haven als een onontkomelijke component van de warmtevisie. Oegstgeest constateert dat er
nog technische en financiële vragen leven rond deze oplossing. Een sluitende business case lijkt
te ontbreken. Wijvragen Holland Rijnland voorlopig geen verder stappen te nemen voor het

realiseren van dit warmtenet.
Daarnaast vragen wij Holland Rijnland om een business case op te stellen voor dit warmtenet en

deze te vergelijken met business cases voor alternatieve oplossingen om in deze ruim2OY"van
de warmtebehoefte te voldoen en deze opties aan de raden voor te leggen. Hierbij moeten de

volgende randvoorwaarde voor alle opties in acht worden Senomen:
- de oplossing zoekt naar duurzame bronnen buiten onze regio en voorziet in transport naar

onze regio waar zedirect of na conversie gebruikt kunnen worden om in de reglonale

warmtebehoefte te voorzien;
- de oplossing voorziet in zowel de jaarlijkse behoefte als in de f luctuerende piekbehoeften die

gedurende een jaar optreden;
- de investeringskosten, vaste en variabele kosten voor Ínwoners en commerciële partijen en de

flexibiliteit van de gekozen oplossing worden uitgebreid in kaart gebracht;

- de mogelijkheid om bestaande infrastructuur (het gasnet en elektriciteit) te benutten wordt
bekeken en de kosten voor eventuele investeringen in deze of nÍeuwe netten worden
meegewogen;
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Oegstgeest ziet in ieder geval de volgende oplossing graag, naast het warmtenet gevoed vanuit
de Rotterdamse haven, uitgewerkt:
1) het importeren van groene stroom die vervolgens met in de regio te bouwen centrales wordt
geconverteerd naar gassen (waterstof of groen gas) die door het gasnet gedistribueerd worden

2) het importeren van elders in het land geproduceerde CO2-neutrale gassen (groen gas of groene/
blauwe waterstof) die door het gasnet gedistribueerd worden.

10. Het installeren van zonnepanelen op daken, zowel op kleine als op grote, is door de eigenaar
vrijwel altijd gemakkelijk terug te verdienen. Hoge investeringskosten zijn een drempel voor het
installeren van zonnepanelen. Wijvragen Holland Rijnland het Rijk te vragen de mogelijkheden
te onderzoeken om als overheid een investeringslening met laag rentepercentage te bieden aan
eigenaren die de investeringskosten niet kunnen dragen.

Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad van Oegstgeest op 28 mei 2O2O.

de griffier
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F. Kromhout E.R.




