
 

Conceptverslag  

 
Aanwezigen:  
- Liesbeth Spies, portefeuillehouder Energie vanuit het DB Holland Rijnland (voorzitter) 
- Ed de Leest, gemeente Alphen aan den Rijn 
- Jeroen Verheijen, gemeente Hillegom 
- Yvonne Peters, gemeente Kaag en Braassem/Hoogheemraadschap van Rijnland  
- Paul Dirkse, gemeente Leiden 
- Olaf McDaniel, gemeente Leiderdorp 
- Annette Pietersen, gemeente Nieuwkoop 
- Marie-José Fles, gemeente Noordwijk  
- Jacco Knape, gemeente Katwijk 
- Arno van Kempen, gemeente Teylingen  
- Kees den Ouden, gemeente Zoeterwoude 
- Jeroen Haan, Hoogheemraadschap van Rijnland (waarnemer Martine Leewis) 
- Daan Binnendijk, werkorganisatie Duivenvoorde  
- Henri de Jong, gemeente Noordwijkerhout  
- Adri de Roon, gemeente Lisse  
- Jos Roeffen, Gemeente Oegstgeest  
- Jeroen Ververs, Holland Rijnland 
- Vere Monkhorst, Holland Rijnland (verslag) 
 
01  Korte Pitch over kansen van waterstof in onze regio  

- Gigi van Rhee (directeur van bureau Stratelligence) geeft een presentatie over 
waterstof. Voor de presentatie van Gigi van Rhee zie bijlage 1. 

- Henri de Jong vraagt naar de mogelijkheden als het gaat om het aanpassen 
van het gasnet. Gigi van Rhee geeft aan dat het mogelijk is om tot een bepaald 
percentage waterstof bij te mengen, er hoeven dan geen aanpassingen gedaan 
worden. Als men volledig over zou willen gaan op waterstof hangen de 
aanpassingen af van hoe oud het gasnet is.  

- Olaf McDaniel vraagt of er naast een hybride oplossing ook een oplossing is 
waarbij er alleen waterstof zal worden gebruikt. Gigi van Rhee licht toe dat dit  
mogelijk is, maar dat het niet de meeste efficiënte oplossing is. Financieel 
gezien zal het verstandiger zijn om een combinatie te maken.  

- Jeroen Verheijen vraag naar de samenwerking met gasbedrijven en 
elektriciteitsbedrijven. Gigi van Rhee noemt een aantal belangrijke partijen 
waarmee wordt samengewerkt zoals: Stedin, Gasunie en TenneT.  

 
02 Opening, mededelingen verslagen vorig PHO+ en Stuurgroepen en 
  vaststelling agenda  

- Na het PHO+ van augustus 2017 is de Stuurgroep tweemaal bijeengekomen. In 
deze bijeenkomsten is onder andere gesproken over de besluitvorming en de 
inhoud en uitvoering van de diverse uitvoeringslijnen.  

- Er zijn geen verdere opmerkingen of vragen over de verslagen van 30 augustus 
(PHO+), 10 november (Stuurgroep) en 10 januari 2018 (Stuurgroep).  

- In de Stuurgroep van 10 januari 2018 is het idee ontstaan om vergaderingen 
voortaan te beginnen met een inhoudelijk pitch over een bepaald thema (zoals 
vandaag het geval was door Gigi van Rhee).  

- Liesbeth Spies geeft een korte terugkoppeling over het themacafé Warmte van 
31 januari 2018, waar een grote groep aanwezig was, waaronder diverse 
raadsleden, belangstellenden en wethouders.  

 

Vergadering: Regiomiddag PHO+ Energie  
Datum: Woensdag 14 februari 2018  



 

03 Presentatie stand van zaken uitvoeringsprogramma en uitvoeringslijnen 

- Jeroen Ververs licht de stand van zaken toe. Voor de presentatie PHO+ 
Energie van 15 februari 2018 zie bijlage 2. 

- Het uitvoeringsprogramma is gereed en besproken in de twee Stuurgroep 
bijeenkomsten.  

- Bureau Just is ingehuurd voor het thema communicatie. In april zal bureau Just  
bij de Stuurgroep bijeenkomst aanwezig zijn om te spreken over de 
communicatiestrategie.  

- Verder is er een lobbypaper in de maak en wordt er gekeken naar subsidies en 
financiering. Mogelijk wordt subsidiebureau Hezelburcht daarvoor ingezet.  

- Daarnaast is er de inzet van de zogeheten Projectmanagers Energie (2 fte) 
vanuit de provincie om ondersteuning te bieden in het programma. Vanaf maart 
zullen zij gaan beginnen in onze regio. 

 
De trekkers van de verschillende uitvoeringslijnen geven per lijn een korte pitch over de 
aanpak (voor de sheets van de presentaties zie bijlage 2).  
 
Uitvoeringslijn 1: Energiebesparing (Milly de Bruyn, Omgevingsdienst West-Holland) 

- Liesbeth Spies merkt op dat het van belang is om het accent per uitvoeringslijn 
in de gaten te houden. De uitvoeringslijn Energiebesparing richt zich vooral op 
lokaal niveau en lokale partijen, terwijl dit bij een andere uitvoeringslijn juist 
regionaal kan zijn.   

 
Uitvoeringslijn 2: Zon op daken (Philippine van der Kleij, gemeente Noordwijkerhout) 

- Medetrekker: Debbie van Haastrecht (gemeente Oegstgeest) 
- Annette Pietersen wijst op het landelijke integrale plan van woningcorporaties 

wat betreft CO2 neutraliteit en vraagt hoe de koppeling hiermee wordt gelegd. 
Philippine van der Kleij geeft aan dat zij dit landelijke plan van 
woningcorporaties als een steun in de rug zien en op dit plan in kunnen spelen 
om de aanpak te versnellen.  

- Liesbeth Spies spreekt over het belang van doelgroepen afstemming tussen de 
diverse uitvoeringslijnen.  

- Paul Dirkse geeft de suggestie een dwarsdoorsnede van de doelgroepen te 
maken en daarop te sturen. Philippine van der Kleij antwoord door aan te geven 
dat personen niet enkel aan één uitvoeringslijn zijn gekoppeld. Zo zitten er 
bijvoorbeeld mensen uit de werkgroep Zon op daken ook in de werkgroep 
Energiebesparing. Op deze manier wordt de afstemming tussen doelgroepen in 
de gaten te houden. 

 
Uitvoeringslijn 3: Ruimte en Energie (Ariaan van der Vlugt, gemeente Kaag en 
Braassem) 

- Olaf McDaniel geeft aan: “Ik vind ons te voorzichtig, dit onderwerp is waar we 
het van moeten hebben. We moeten hier wat scherper gaan optreden en ik 
denk dat met name windmolens een grote verlichting van CO2 kunnen gaan 
brengen. Ik zou willen aandringen op wat meer tempo.” 

- Kees den Ouden deelt de mening van Olaf McDaniel, maar is tegelijkertijd van 
mening dat we tot de provinciale verkiezingen in het voorjaar van 2019 weinig 
zaken met de provincie kunnen doen.  

- Liesbeth Spies geeft aan dat er een mooie ambitie ligt, maar rekening houdend 
met elkaar zal het nog wel een klus zijn. Het kan helpen om aan te geven dat 
we de windmolens echt niet allemaal in Groningen kwijt kunnen en dat de 
windmolens er misschien maar voor twintig jaar staan. Dit kan helpen bij 
draagvlak creëren. Het is van belang dat de afspraken die er gemaakt worden 
ook in de nieuwe lokale coalitieakkoorden een plek krijgen.   



 

- Paul Dirkse geeft aan dat het misschien een idee kan zijn om het 
maatschappelijk geluid uit de samenleving wat gecoördineerder te gaan 
bundelen richting de provincie. 

 
Uitvoeringslijn 4: Warmte (Sanne de Boer, Holland Rijnland) 

- Naast de technische uitwerking  wijst Annette Pietersen op het belang van 
antwoorden op vragen als: Waar komen de investeringen vandaan? Hoe zit het 
met de juridische constructies? Welk eigenaarschap? Annette Pietersen heeft 
behoefte aan regionale handvatten wat betreft deze onderwerpen.  

- Olaf McDaniel beaamt dit en benadrukt de complexiteit van onderwerpen als: 
de uitvoeringsconsequenties, de kosten verdeling en de typen contracten.  

- Jeroen Haan geeft aan dat het van belang is om na te denken over de 
verbinding tussen de verschillende schalen (huis, wijk, regio niveau) en de 
vraag: “van wie is die warmte?” 

 
Uitvoeringslijn 5: Greenports (Jaap van Rijn, gemeente Katwijk) 

- Jaap van Rijn was zelf niet aanwezig.  
- Jeroen Ververs licht deze uitvoeringslijn kort toe.  

 
Uitvoeringslijn 6: Duurzame Mobiliteit 

- Mirjam Piepenbrink (HLTsamen) is de nieuwe trekker van deze uitvoeringslijn.  
- De eerste werkgroep zal zijn op 13 maart.  
 

04 Uitvoeringsprogramma bij Energieakkoord Holland Rijnland 2017-2015 

- Annette Pietersen geeft aan dat het van belang is om in de mijlpalenplanning 
op te nemen wanneer er lokale besluitvorming wordt verwacht over bepaalde 
onderwerpen. 

- Het PHO+ stemt in met het uitvoeringsprogramma dat voorlegt zal worden aan 
het AB van Holland Rijnland, het bestuur van de provincie, 
Hoogheemraadschap van Rijnland en de Omgevingsdienst West-Holland.  

 
05 Rondvraag en afsluiting 
  

 
 
 
 
   

 
 
 


