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Geachte heer Brandligt,
We zijn aangekomen op een belangrijk punt in het proces van de Regionale Energie Strategie (RES).
U vraagt met de lokale achterban in gesprek te gaan over de drie perspectieven – lokale kracht,
energiepotentieel en euro’s – en aan te geven welke elementen onze gemeente terug wil zien in het
geïntegreerde perspectief van de RES.
In een raadsinformatiebijeenkomst bespraken wij op 19 februari 2019 de drie perspectieven en
onderliggende bouwstenen met commissieleden, raadsleden en vertegenwoordigers van lokale
organisaties en duurzaamheidsinitiatieven. Deze brief bevat de samenvatting en conclusie van deze
gesprekken en werd in de raadsvergadering van 26 maart vastgesteld.

Energieopgave in Midden-Delfland
Wij zijn ons bewust van de grote lokale en regionale opgave in het kader van de energietransitie. Wij
onderschrijven het belang van duurzame energie in onze samenleving en vinden het belangrijk om
daaraan ons steentje bij te dragen. Daardoor is ook op de langere termijn sprake van een duurzame
samenleving. Als gemeente brengen we dat al op verschillende fronten in de praktijk.
Energievisie Midden-Delfland
November 2016 stelden wij de gemeentelijke energievisie vast. Deze energievisie beschrijft de
gemeentelijke ambitie om in 2040 CO2 neutraal te zijn. Deze visie is een doorkijk naar de toekomst.
Daarom beschrijft deze visie randvoorwaarden als het gaat om het behalen van onze doelstelling.
De visie geeft ook aan wie welke rol kàn spelen. Onze rol als gemeente concentreert zich op het
voorlichten, stimuleren en faciliteren voor en samen met onze partners. Het behalen van onze
ambitieuze doelstelling kan niet zonder de hulp van een ieder die in Midden-Delfland woont, werkt en
recreëert. Wij kunnen hiervoor onder andere bouwen op veel betrokken en initiatiefrijke bewoners. De
benodigde gedragsverandering en investeringsbereidheid in onze samenleving, zowel binnen als
buiten onze gemeentegrenzen, zijn cruciaal voor het halen van onze doelstelling. Wij onderstrepen
daarmee het belang van de samenwerking tussen de MRDH-gemeenten.
Cittaslow
Wij nemen deel aan het wereldwijde Cittaslow netwerk. Als onderdeel daarvan besteden wij aandacht
aan een gezond milieu. Aandacht voor duurzaamheid is daarbij van belang. Wij ondertekenden het
Covenant of Mayors (COM). De gemeenteraad stelde ter uitvoering van het COM een ‘Duurzaam
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energie actieplan’ vast. Dat plan heeft het doel om in 2020 al 30% minder CO 2 uitstoot te bereiken
ten opzichte van 2010. De projecten in dat actieplan worden al uitgevoerd.

Andere belangen in relatie tot energieopgave
Bij het creëren en behouden van een duurzame samenleving vinden wij naast de energietransitie ook
andere thema’s van belang. Ook als dit leidt tot het niet maximaal benutten van het beschikbare
duurzame energiepotentieel.
Landschapontwikkelingsperspectief Midden-Delfland® 2025
De kernopgave van onze gemeente is verwoord in de gebiedsvisie Midden-Delfland® 2025 en het
Landschapontwikkelingsperspectief Midden-Delfland® 2025 (LOP). Het LOP is opgesteld in
samenspraak met alle omliggende gemeenten, gebiedsorganisaties en de provincie Zuid-Holland en
ook integraal vastgesteld in de afzonderlijke Raden. In het LOP wordt de openheid van het gebied met
een agrarische identiteit als één van de kernkwaliteiten benoemd.
Bijzonder Provinciaal Landschap
Midden-Delfland is het eerste Bijzonder Provinciaal Landschap van Nederland. Deze status geeft het
belang aan van het open en groen houden van dit waardevolle agrarisch veenweidelandschap tussen
de steden. Het benadrukt ook het belang van samenwerking van gebiedspartijen aan de ontwikkeling
van het landschap. De aanwijzing van een gebied tot Bijzonder Provinciaal Landschap is een relatief
nieuwe bevoegdheid van provinciebesturen en wordt verleend op grond van de Wet
natuurbescherming. Twintig regionale overheden en gebiedsorganisaties namen in het voorjaar van
2017 het initiatief een aanvraag in te dienen voor Midden-Delfland. De provincie was het met de
indieners eens dat het hier om een bijzonder gebied gaat en kende in november 2017 de status toe.
Metropoolregio
Het buitengebied van Midden-Delfland is van groot belang voor het vestigingsklimaat van inwoners en
bedrijven in de metropoolregio Rotterdam Den Haag. Onderdeel van een goed vestigingsklimaat is
een prettige omgeving om te wonen, werken en recreëren. Het buitengebied van Midden-Delfland als
groene hart van de regio speelt hierin een belangrijke rol. De metropoolregio bevestigt dit in haar
strategische agenda.

De regio waar we straks wonen en werken
Tijdens de raadsinformatiebijeenkomst van 19 februari stond de vraag centraal welke elementen uit
de perspectieven aanspreken en passen bij de gemeente Midden-Delfland. In de bijlage staan de
elementen volgens het gegeven inputformat benoemd. Onze visie op deze elementen lichten wij graag
nader toe.
Wij geven de voorkeur aan een geïntegreerd perspectief met zowel een top-down als een bottom-up
benadering:
1) Top-down voor kansrijke grootschalige energieopwekking, waarbij regionale samenwerking
cruciaal is.
2) Bottom-up voor het stimuleren van lokale en kleinschalige initiatieven, wat zorgt voor
maatschappelijke draagvlak.
In allebei de benaderingen geldt dat het belang van het open agrarisch veenweidelandschap en
aantrekkelijke natuur- en recreatiegebieden prevaleert boven de energietransitie.
Ten aanzien van punt 1
Wij zien volop kansen in het gebruik van restwarmte uit de haven en het toepassen van geothermie.
Vanwege hoge financiële investeringen, gemeente-overschrijdend belang en infrastructuur is
samenwerking tussen gemeenten en bovenlokale sturing cruciaal. We kunnen er samen voor zorgen
dat primair de glas- en tuinbouw en secundair omliggende woningen/bebouwingen van het gas af
gaan. Dit is een aanzienlijk deel van de huidige energievraag van onze regio. Wij werken hier graag
aan mee.
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Ons uitgangspunt is het behoud en de versterking van de kwaliteiten van het agrarisch
cultuurveenweidelandschap. Wij gaan verrommeling van het landschap tegen en willen inefficiënte
energiekeuzes voorkomen. Wij willen regie hebben over de energiekeuzes en de
inpassingsvoorwaarden. Voor een juiste, kwalitatief hoogwaardige inpassing van elementen van een
nieuw energielandschap in het open gebied is het nodig richtlijnen op te stellen. Momenteel is de
gemeente al bezig met het opstellen van een zonneveldenbeleid, waarin kaders worden geschetst
voor het plaatsen van zonnepanelen op dak en land. Ook zien wij voor boeren mogelijkheden voor het
plaatsen van kleine windmolens. Duurzame energieopwekking mag echter nooit een vervanger zijn
van de bestemming en het hoofddoel van het agrarische bouwkavel.
Om wind- en zonne-energie toe te passen zonder afbreuk te doen aan het open landschap en
historische panden, zien wij mogelijkheden voor grote windmolens in het havengebied en middelgrote
windmolens uit het zicht, bijvoorbeeld op industrieterreinen of langs snelwegen. Energieopwekking
door zonnepanelen op daken past goed binnen de kaders van onze gemeente en deze kans willen wij
optimaal benutten. Dichtbij infrastructuur en in en rondom de dorpskernen zien wij mogelijkheden
voor het aanpassen van wet- en regelgeving om meer of innovatieve vormen van energieopwekking
mogelijk te maken.
Ten aanzien van punt 2
Onze gemeente kenmerkt zich door lokale kracht en duurzame burgerinitiatieven, waaronder een
eigen energiecoöperatie en een initiatiefgroep voor warmtetransitie. Veel bedrijven en verenigingen
treffen al vergaande duurzaamheidsmaatregelen. Juist bij dit soort lokale initiatieven willen wij
aansluiten om het aanwezige potentieel optimaal te benutten. Waar nodig en mogelijk stimuleren wij
ook nieuwe lokale initiatieven. Om maatschappelijk draagvlak en bewustwording te bevorderen is het
van belang om de relatie tussen het opwekken van duurzame energie en gebruik ervan zichtbaar te
maken: balans tussen lasten en lusten. Het geeft inwoners immers voldoening om zeggenschap te
hebben over de ruimtelijke inrichting in hun buurt en om eigen investeringen terug te zien.
Tot slot
De gemeente Midden-Delfland wil graag actief en creatief meedenken over de invulling van de
regionale energietransitie. Wij zien mogelijkheden voor zowel het realiseren van grootschalige, topdown gestuurde maatregelen als voor het stimuleren en faciliteren van kleine(re) lokale initiatieven.
Voorop staan behoud en versterking van de ruimtelijke kwaliteiten van ons open, groene landschap
als belangrijke pijler van het economisch vestigingsklimaat van de metropoolregio MRDH. Zo creëren
wij gezamenlijk een duurzame regio, waar we straks prettig willen wonen, werken en recreëren.
Meer informatie
Heeft u na het lezen van deze brief nog vragen? Neemt u dan contact op met Maaike van den Ende
van de afdeling Dienstverlening. Zij is bereikbaar via telefoonnummer (015) 380 42 39 of via het
e-mailadres mvandenende@middendelfland.nl.
Met vriendelijke groet,
het college van burgemeester en wethouders,

Martien Born
gemeentesecretaris

Arnoud Rodenburg
burgemeester
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