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Kern van het voorstel
Het college heeft de concept-RES vastgesteld. Het is aan de gemeenteraad deze Wensen & 
Bedenkingenlijst concept RES vast te stellen, eventueel aangevuld met haar eigen wensen en 
bedenkingen. De door de gemeenteraad vastgestelde lijst zal daarna worden ‘ingebracht’ bij Holland 
Rijnland, zodat de wensen en bedenkingen van de gemeenteraad van Noordwijk:
a) worden meegestuurd met de concept-RES naar het Nationaal Programma Regionale Energie 
Strategie (NP-RES);
b) in Holland Rijnland kunnen worden gewogen en verwerkt in de RES 1.0
c) als kaders voor het nog op te starten participatietraject in de gemeente kunnen worden gebruikt.

Aanleiding
Het Nationaal Klimaatakkoord is een pakket van maatregelen die Nederland neemt om de 
doelstellingen van het klimaatakkoord uit Parijs te kunnen halen. Het Nationaal Klimaatakkoord is 
een akkoord tussen het Rijk, het InterProvinciaal Overleg (IPO), de Unie van Waterschappen (UvW) 
en de Vereniging van Nederlandse gemeenten (VNG) dat zich richt op het terugdringen van de CO2 
uitstoot. Een van de belangrijke bronnen van CO2 uitstoot als gevolg van menselijk handelen is de 
verbranding van fossiele brandstoffen voor mobiliteit, de opwek van elektriciteit en de verwarming 
van gebouwen in Nederland. Eén van de afspraken in het Nationaal klimaatakkoord betreft het 
indelen van Nederland in 30 regio’s die allen met een energiestrategie zullen komen waarin zowel 
‘hun bod’ voor besparing als voor opwek van duurzame, hernieuwbare energie is opgenomen. Iedere 
regio moet in haar eerste versie van de Regionale Energie Strategie (RES) 2030 als eerste meetpunt 
opnemen. De 30 RES-sen moeten bij elkaar 35 TerraWattuur (TWh) ‘opleveren’. 

In de afgelopen periode is de conceptversie van de RES van Holland Rijnland tot stand gekomen en 
binnen het Portefeuillehoudersoverleg-plus (PHO+) van Holland Rijnland afgestemd. 
Nu ligt de concept-RES bij de verschillende college’s van de deelnemende gemeenten, gedeputeerde 
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staten van Zuid-Holland en het dagelijks bestuur van Rijnland om formeel mee in te stemmen en 
daarna door te geleiden naar de gemeenteraden, provinciale staten en het algemeen bestuur van het 
waterschap. De volksvertegenwoordiger kunnen nu hun wensen en bedenkingen kenbaar maken aan 
Holland Rijnland die deze wensen en bedenkingen dan verzamelt en met de concept-RES meestuurt 
naar het Nationaal Programma Regionale Energie Strategie (NP-RES). Daarnaast kan de Wensen & 
Bedenkingenlijst concept-RES van de gemeenteraad van Noordwijk als kaders voor het hierna op te 
starten participatietraject in deze gemeente dienen.
Over het door NP-RES verleende uitstel van 4 maanden voor het aanleveren van de concept-RES is 
binnen Holland Rijnland afgesproken deze tijd toe te voegen aan de periode van participatie en de 
oorspronkelijke deadline van 1 juni voor het aanleveren van de concept-RES te blijven hanteren.

Wat willen we bereiken? (Beoogd effect)
Met het vaststellen van een Wensen & Bedenkingenlijst concept-RES willen we de mening van de 
gemeenteraad over de inhoud van de concept-RES formeel vastleggen en kenbaar maken aan 
Holland Rijnland. Met deze wensen en bedenkingen van de gemeenteraad van Noordwijk kan dan in 
het proces om van een concept-RES naar de RES 1.0 te komen rekenen worden gehouden.
Holland Rijnland zal de vastgestelde Wensen & Bedenkingenlijst concept-RES met de concept-RES 
meesturen aan het NP-RES. Deze kan op haar beurt hier gebruik van maken bij haar inschatting van 
het draagvlak voor de concept-RES. 
De Wensen & Bedenkingenlijst concept-RES zal ook als leidraad dienen voor zowel de ambtelijke als 
bestuurlijke inzet vanuit Noordwijk in het vervolg traject om tot de RES 1.0 te komen. Tenslotte zal de 
Wensen & Bedenkingenlijst concept-RES mede dienen als kaders voor het nog op te starten 
gemeentelijk participatietraject rondom de RES.

Wat gaan we daarvoor doen? 
De vastgestelde Wensen & Bedenkingen lijst concept-RES zal worden ingestuurd naar Holland 
Rijnland. Daarnaast zal de vastgestelde Wensen & Bedenkingen lijst concept-RES bij de verdere 
besprekingen in Holland Rijnland zowel ambtelijk als bestuurlijk als leidraad worden gebruikt. 
Tenslotte zullen de wensen en bedenkingen van de gemeenteraad worden vertaald naar kaders voor 
het nog op te starten participatietraject.

Wat zijn de risico’s en kanttekeningen
Het vaststellen van de Wensen & Bedenkingen lijst concept-RES heeft geen directe juridische of 
financiële consequenties voor Noordwijk. 
Wel zou het openbare karakter van de wensen en bedenkingen van de gemeenteraad van Noordwijk 
de ambtelijke en/of bestuurlijke onderhandelingspositie bij het  tot stand komen van de RES 1.0 
kunnen verzwakken. Bij onderhandelingen is het immers niet altijd verstandig de volledige 
‘speelruimte’ aan de voorkant van het traject te laten zien.
Ook bestaat de kans dat, wanneer de wensen en bedenkingen van de verschillende gemeenten uit de 
Duin- & Bollenstreek ver uiteen lopen of zelfs tegenstrijdig zijn, de Duin- & Bollenstreek minder 
éénsgezind kan acteren binnen Holland Rijnland. Ook dit zal de onderhandelingspositie mogelijk 
verzwakken.
Tenslotte bestaat de kans dat, door het uitsluiten of juist nadrukkelijk benoemen van mogelijkheden 
in de Wensen & Bedenkingen lijst concept-RES, deze lijst tot enige ‘maatschappelijk onrust’ zal 
leiden. Omwonenden, betrokkenen en andere belanghebbende zouden in deze fase conclusies, al 
dan niet terecht, kunnen verbinden aan uitspraken van de raad of individuele raadsleden.
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Wat mag het kosten? (Financiële paragraaf)
Het vaststellen van de Wensen & Bedenkingen lijst concept-RES heeft geen directe financiële 
gevolgen voor de gemeente Noordwijk.

Betrokken partijen/participatie
Bij het tot stand komen van de Wensen & Bedenkingen lijst concept-RES is zowel ambtelijk als 
bestuurlijk uitvoerig overlegd binnen Holland Rijnland verband en specifiek op Duin- & Bollenstreek-
niveau. In deze fase is nog geen participatietraject opgestart. Dit zal in de volgende fase 
plaatsvinden.

Communicatie
Het vaststellen van de Wensen & Bedenkingenlijst concept-RES vormt een onderdeel van de aanpak 
van Holland Rijnland om te komen tot een gedragen RES 1.0. Op dit moment is er echter (nog) geen 
aanleiding om vanuit de gemeente Noordwijk speciale hier communicatieve aandacht aan te 
besteden.

Verdere procedure en planning
Na vaststelling van de Wensen & Bedenkingenlijst concept-RES zal deze door Holland Rijnland 
worden gebundeld met de wensen en bedenkingen van de partners in Holland Rijnland en uiterlijk 1 
juni 2020 worden meegestuurd met de concept-RES naar NP-RES.
Voor het nog op te starten participatieproces bestaat nog geen gedetailleerd Plan van Aanpak met 
een planning. Dit Plan van Aanpak zal, zodra het beschikbaar is, aan uw raad worden voorgelegd.

Bestuurlijk kader
Het vaststellen van de Wensen & Bedenkingenlijst concept-RES is een formeel onderdeel van het 
gehele proces om tot de RES 1.0 te komen. Zowel de inhoud van de concept-RES als het proces zijn 
tijdens de RTG van 7 april 2020 aan de raad toegelicht.
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B Bijlage 2.1 Energieakkoord Holland Rijnland 2017 – 2025
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M Bijlage 5.2a2 Legenda Infrastructuur en Landschap
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P Bijlage 5.3 Referentiebeeld Provincie
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R Bijlage 5.3b Legenda referentiebeeld Provincie
S Bijlage 5.4 Netimpact analyse door Liander
T Bijlage 5.5 Sociaal-economische en ruimtelijke principes
U Hoofdboodschap Concept RES
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Hoogachtend,

Het college van burgemeester en wethouders van Noordwijk,

Mw. W.J.A. Verkleij ,burgemeester

C. Hof ,secretaris


