
 
VERSLAG PHO Energie, Economie en Leefomgeving d.d. 30 mei 2018 

 

Aanwezig: Gemeente Naam Gemeente Naam 

 Alphen aan den Rijn 
Mw. L. Spies (voorzitter onderdelen 
Algemeen/Energie/Economie) 

Noordwijk 
Dhr. G. van Duin (voorzitter onderdeel 
Leefomgeving) 

 Alphen aan den Rijn Dhr. G. van As Noordwijkerhout Dhr. H. de Jong 

 Alphen aan den Rijn Dhr. L. Maat Noordwijkerhout Dhr. M. Bilars 

 Hillegom Mw. K. Hoekstra Teylingen Dhr. Brekelmans 

 Hillegom Dhr. J. van Rijn Zoeterwoude Dhr. R. Bouter 

 Kaag en Braassem Mw. Y. Peters-Adrian Holland Rijnland Dhr. J. Ververs 

 Katwijk Dhr. J. Knape Holland Rijnland Mw. V. Monkhorst 

 Leiderdorp Dhr. W. Joosten Holland Rijnland Dhr. F. de Lorme van Rossem (notulist) 

 Lisse Dhr. K. van der Zwet   

 Nieuwkoop Dhr. G. Elkhuizen   

 Nieuwkoop Mw. A. Ingwersen   

 

Nr. Agendapunt Besluit 

 ENERGIE  

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

Korte introductie op het Energieakkoord, de zes uitvoeringslijnen en de stand van 
zaken. Op 30 mei 2018 (voor de Duin- en Bollenstreek) en 6 juni 2018 (voor de 
Leidse Regio en de Rijn- en Veenstreek) is er een Serious Game Ruimte en 
Energie georganiseerd met raadsleden. Het plan is om aan het eind van het jaar 
een concept kaart richting de provincie aan te bieden met de ruimtelijk inpassing 
van zonne- en windenergie.  
 
Reacties: 

 Zoeterwoude: vraagt hoe deze ruimtelijke kaart wordt opgesteld. In de 
werkgroep Ruimte en Energie wordt gewerkt aan de sociale- en economische 
kaders. Deze zullen in het PHO Energie van 5 september 2018 voorgelegd 
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worden. 

 Nieuwkoop: graag ook aandacht voor rol bestaande bouw van corporaties 
in het energievraagstuk. Daar ligt de winst, maar is nog veel te doen. 
Voorzitter: ook corporaties dienen zich aan de nieuwe wet te houden. 

05 Convenant Aardgasvrije bouw 
Voorstel: Doorspreken van de intentie en hoofdlijnen van het convenant. 
Daarbinnen richting geven aan de keuze voor de partners die mede 
ondertekenen, of we ons alleen richten op het thema nieuwbouw of ook 
bestaande bouw meenemen en of we dit vooral zien als een 
inspanningsverplichting of dat we er ook resultaatsinspanningen aan  
willen koppelen. 

De voorzitter geeft aan dat het convenant niet vandaag (30 mei 2018) 
ondertekend zal worden, in tegenstelling tot eerder aangegeven.   
Het convenant Aardgasvrije Bouw wordt omschreven als een hulpmiddel (bij de 
wettelijke verplichting die ingaat vanaf 1 juli 2018) om alle betrokken partijen te 
ondersteunen in de uitvoering, dit geldt voor zowel nieuwbouw als bestaande 
bouw.  
Het uitgangspunt is dat het besluit over het convenant Aardgasvrij Bouw bij de 
colleges ligt en dat de raden geïnformeerd worden via een brief. De voorzitter 
vraagt of de wethouders hiermee instemmen. 
 
Reacties: 

 Alphen aan den Rijn: stroomversnelling om per 1 juli aardgasvrij te bouwen. 
Enorme bouwopgave. Rol provinciaal bestuur t.a.v. duurzame energie werkt 
nog vertragend. We hebben elkaar nodig (samen met Midden Holland) om 
een vuist te maken richting provincie. Zijn onze energiecentrales al ingesteld 
op aardgasvrij bouwen? Voorzitter: de wet stelt dat je aardgasvrij moet 
bouwen na 1 juli 2018. Dit convenant helpt om dit in onze regio te realiseren. 
Ook Liander en Provincie tekenen mee. Op allerlei niveaus zijn er nog 
knelpunten op te lossen. Dit convenant doorbreekt een aantal daarvan op 
regionaal niveau. Daarnaast moeten we knelpunten op andere niveaus 
aanpakken. 

 Zoeterwoude noemt voorbeeld van vertragende rol provincie bij doortrekken 
warmterotonde Rotterdam naar Holland Rijnland. 

 gemeente Kaag en Braassem spreekt namens het college van Oegstgeest en 
geeft aan dat het college in beginsel positief staat tegenover het voorstel om 
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als regio te werken aan aardgasvrij nieuwbouw en bestaande bouw en om 
2050 een aardgasvrij gebouwde omgeving te hebben, maar het college heeft 
niet te intentie om te tekenen voor een verplichting. De voorzitter geeft aan 
dat het convenant geen resultaatverplichting is, maar een 
inspanningsverplichting. 

 Kaag en Braassem staat positief tegenover het convenant, maar wil wel eerst 
met de raad en corporaties in gesprek gaan. 

 Noordwijkerhout geeft aan het convenant een goede eerste stap te vinden, 
maar vraagt nog wel aandacht voor het financieringsvraagstuk. Er is nog veel 
weerbarstigheid en dit zal afnemen als iedereen van het onderwerp 
doordrongen is.  

 Alphen aan den Rijn: is voor een convenant. Tekenen laat zien dat we de 
eerste stap krachtig willen zetten. 

 
Besluit: de portefeuillehouders stemmen in met het convenant Aardgasvrij Bouw.  
Er wordt afgesproken dat na de zomer overgegaan zal worden tot ondertekenen 
(zodat de gemeenteraden geïnformeerd en betrokken kunnen worden). 

06 Financiering voor 2019 en verder 
Voorstel: Aan elke partner voor 2019 (tot en met 2025) eenzelfde, structurele 
bijdrage te vragen als voor 2018. Met deze bijdragen blijft de continuïteit van 
het programma geborgd en kan het programma blijven dienen als 
aanjaagfunctie, stimulans en structuur voor de verder uitrol van de regionale 
energietransitie. Dit verzoek om een financiële bijdrage van de partners zal de 
komende maanden in worden gebracht bij de begrotingsbehandelingen 2019. 

De voorzitter vraagt of de portefeuillehouders voorlopig instemmen met het 
voorstel voor financiering en alvast een deel op de begroting kunnen reserveren 
voor de regionale energietransitie. 
 
Reacties: 

 Oegstgeest: budget is al vastgelegd in begroting tot 2025 

 Kaag en Braassem is akkoord 

 Zoeterwoude en Katwijk: kosten zullen de komende jaren flink stijgen. 
Wat mist is een evaluatiemoment. 

 Nieuwkoop: nog niet in de begroting, maar dat gaan we regelen 

 Noordwijkerhout: geeft aan dat er een nieuwe begroting gemaakt zal moeten 
worden voor de gemeente Noordwijk, de financiering voor de regionale 
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energietransitie zal daarin opgenomen worden. 
 

Besluit: de portefeuillehouders stemmen in met het voorstel voor financiering 
voor 2019 en verder. 

 
 


