
 
 
 

 
 

Motie 
Voorstelnummer: BR 2100007 – Agendapunt 8b 
 
Onderwerp: 
Regionale Energie Strategie (RES 1.0) 

De Raad van de gemeente Lansingerland, in vergadering bijeen d.d. 3 juni 2021. 
Gehoord de beraadslaging, 
 
overwegende dat 

 in aanloop naar de RES 1.0 de invloed van de gemeenteraden niet optimaal is 
geweest; 

 ook de burgerparticipatie beperkt was;  
 bij de RES organisatie geen sprake is van verlengd lokaal bestuur; 
 er geen sprake is geweest van het indienen van zienswijzen. Het uiten van wensen en 

bedenkingen is te vrijblijvend geweest; 
 de raad en ook de inwoners, maatschappelijke organisaties en bedrijven in de 

vervolgstappen naar de RES 2.0 (voorjaar 2023) meer betrokken moet zijn. 
 
Spreekt uit 

 dat het college in aanloop naar de RES 2.0 in het voorjaar van 2023 binnen de RES 
regio Rotterdam – Den Haag inzet op een tweetraps werkwijze aan de hand van een 
eerste concept voorstel RES 2.0, waarbij aangenomen amendementen en moties in 
de 23 raden besproken worden en daarna leiden tot een tweede concept RES 2.0 dat 
door de 23 raden kan worden vastgesteld. Dit analoog aan de door de gemeenteraad 
van Zoetermeer aangenomen motie van 17 mei 2021. Motie is als bijlage toegevoegd. 

 Dat het eerste concept-voorstel RES 2.0 ook voorwerp zal zijn van door de raad nader 
te bepalen uitgebreide burgerparticipatie.   

 
Stelt de raad voor 

 in aanloop naar de vaststelling van de RES 2.0 voor om na het eerste concept 
voorstel RES 2.0 een motie- en amendementenmarkt te organiseren zoals gedaan is 
bij de RES Midden-Holland. 

 
Stelt ook voor dat 

 het college inhoudelijke en organisatorische ondersteuning geeft aan griffie en raad in 
de activiteiten van de raad richting RES 2.0 

 
Verzoekt de griffier 

 deze motie naar de andere bij de RES Rotterdam – Den Haag betrokken 
gemeenteraden, de algemene vergadering van de waterschappen binnen de RES 
Rotterdam – Den Haag en Provinciale Staten van Zuid-Holland te sturen 

 
en gaat over tot de orde van de dag. 
 
Ondertekening en naam: 
 
Jan Pieter Blonk, Leefbaar 3B 
Matthijs Machielse, VVD 
Hans van der Stelt, CDA 
Petra Verhoef, PvdA 

M 2021 – 014 



 
Ter info: 
Hoe is de motiemarkt RES Midden-Holland tot stand gekomen? 
“In mei 2019 zijn we met Statenleden, bestuursleden van de drie waterschappen in onze 
regio en raadsleden van de vijf gemeenten van Midden-Holland voor het eerst bij elkaar 
gekomen om de opgaven rondom de RES te bespreken. Dit was vooral ook een 
kennismaking met elkaar. Voor mij als kersvers raadslid een mooie gelegenheid om mijn 
collega-volksvertegenwoordigers te leren kennen. De griffies van de vijf gemeenten werken 
goed met elkaar samen en algauw kwam vanuit hun koker het plan om een motie-markt te 
organiseren, die uiteindelijk op 10 september vorig jaar plaatsvond. Hier konden de 
gemeenteraadsleden, verdeeld over verschillende groepen, met elkaar overleggen om moties 
of amendementen op de concept-RES te maken. We werden daarbij ondersteund door de 
griffies en medewerkers van de projectorganisatie. Ook waren ambtenaren aanwezig aan wie 
we inhoudelijke vragen konden stellen.” 
 
Motie markt: https://lokale-democratie.nl/blog/view/0f2d6c6a-7990-42b2-b906-
135aaebb5ee1/voorbij-de-botsende-belangen-met-motiemarkt-res-midden-
holland?utm_medium=email  
 
(In te vullen door de griffier) 
Aangenomen zonder stemming door de raad van de gemeente Lansingerland in zijn 
openbare vergadering van 3 juni 2021 
 
de plv. griffier  

 
mr. Rianne Kokke 
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MOTIE  
 

 

  
    Motie over een op de agenda opgenomen onderwerp: punt 8b. Regionale Energie Strategie (RES 1.0) 

 
    Onderwerp: Regionale Energie Strategie (RES 1.0), aandacht voor de hybride route en de exit strategie aardgas 
 
 
    De Raad van de gemeente Lansingerland, in vergadering bijeen d.d. 3 juni 2021 
 

    Gehoord de beraadslaging,  
 

    Overwegende dat:  
 

1. De planvorming van regionale warmtesystemen nog in voorbereidende en onderzoekende fases zit. Zicht op 
de toekomstige beschikbaarheid van duurzame (industriële) restwarmte, aanbod lokale warmte (geothermie), 
technische vormgeving, investeringen, warmtetarieven, leveringszekerheid, exploitatie, etc. vooralsnog on-
zeker is. 

2. De TVW Lansingerland voor 2030 voorziet in het afkoppelen van 4.500 bestaande woningen waarvan een deel 
middels 'all electric' en een ander deel (Bleiswijk) via een warmtenet, gevoed uit de 'Leiding over Oost' (die 
inmiddels in de RES niet meer aan de orde is). (TVW = Transitievisie Warmte) 

3. Er inzake de toekomstige warmtevoorziening potentieel raakvlakken bestaan tussen de gemeentelijke TVW 
('vraagzijde') en de in de RES beschouwde regionale warmtesystemen ('aanbodzijde'). 

4. Bij diverse deskundige en relevante partijen - waaronder energiebedrijven en netbeheerders - steeds meer 
aandacht ontstaat voor de 'hybride route' als alternatief voor 'all electric' en warmtenetten. In deze hybride 
variant wordt zo lang als verstandig en mogelijk gebruik gemaakt van het aardgasnetwerk. Technologische 
ontwikkelingen hiertoe zijn ook in volle gang.  

5. Er onzekerheden zijn of we überhaupt volledig van het gas afkunnen.  
6. Er grote onzekerheden zijn over de hoeveelheid elektriciteit die wij in de periode tot 2030, maar ook in de 

volgende periode tot 2050, kunnen opwekken en er grote onzekerheden zijn ten aanzien van de forse noodza-
kelijke uitbreiding de capaciteit van het elektriciteitsnet. 

7. Er grote zorgen zijn of de energie transitie financieel neutraal kan zijn voor iedereen in Lansingerland en in 
het bijzonder voor onze inwoners met een laag inkomen. ‘Energiearmoede’ moet voorkomen wonen. 

 
 

 
    Roept het college op om:   
 

1. Bij actualisering van de TVW Lansingerland en de nadere uitwerking van een gefaseerde exit strategie voor het 
aardgasverbruik in onze gemeente de hybride route als tussenoplossing nadrukkelijk te blijven beschouwen. 

2. Communicatie richting inwoners over de bij te stellen TVW en verduidelijken dat de gemeente geen voorstander 
is van het zonder gedegen communicatie- en participatietraject woonwijken van het aardgas af te halen. 

3. Gezien het premature stadium van de planvorming rondom de regionale warmtesystemen (RES), vanuit de ge-
meente geen toezeggingen te doen inzake het nog onzekere eindbeeld van warmteafname op de lange termijn. 

4. In het RES-overleg te verduidelijken dat wij geen plaats zien voor zonneparken in het landelijk gebied. 
5. In het RES-overleg tevens duidelijk te maken dat wij van mening zijn dat in de toekomst - fase (iii) van de exit 

strategie - óók de gebouwde omgeving beschouwd moet worden als hoogwaardige toepassing van waterstofgas 
en derhalve mogelijk hergebruik van het aardgasnetwerk te zijner tijd als optie opengehouden dient te worden. 

 
    Verzoekt de griffier 
 

6. deze motie naar de andere bij de RES Rotterdam – Den Haag betrokken gemeenteraden, de algemene vergadering 
van de waterschappen en Provinciale Staten van Zuid-Holland te sturen. 

 

    En gaat over tot de orde van de dag.   
 
 
    Ondertekening en naam:  
 

    Matthijs Machielse, VVD         Jan Pieter Blonk, Leefbaar 3B        Hans van der Stelt, CDA                              
  
 
    Aangenomen door de raad van de gemeente Lansingerland in zijn openbare vergadering  van 3 juni 2021 
 

    de plv. griffier  

 
 
    mr. Rianne Kokke  
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