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Ondenrerp: Steun voor de provinciale Energieagenda

Geacht college,

Hierbijwillen wij onze steun en waardering uitspreken voor de door u opgestelde
Energieagenda. Wij waarderen uw inzet op dit dossier en de inzet van uw ambtelijk
apparaat de afgelopen maanden ten zeerste. De agenda die er nu ligt, zet de
problematiek goed op de kaart en biedt tegelijkertijd een concreet
handelingsperspectief. Wij verzoeken u om deze brief te betrekken in de
behandeling van 7 september 2016 in Provinciale Staten.

Hieronder gaan wij eerst kort in op onze regionale ambities, waarna wij aangeven op
welke punten de (uitvoering van de) Energieagenda wat ons betreft nog een stap
scherper en ambitieuzer mag zijn.

Als regio Holland Rijnland zijn wij bezig om gezamenlijk met u en het

Hoogheemraadschap van Rijnland, de Omgevingsdienst West-Holland en de
Omgevingsdienst Midden-Holland een aantal uitvoeringslijnen verder uit te werken.
Het afgelopen jaar is er al veel gebeurd om onze energieambities vorm te geven,

zoals het uitvoeren van een regionaal onderzoek naar potenties voor duurzame
energie door bureau Posad, het organiseren van bijeenkomsten over energie en het
initiëren van een regionale warmte koude atlas. Onze ambitie op dit terrein is groot

en wijwillen de komende periode enkele acties op het terrein van energie opschalen
en versnellen. Zo willen we flink inzetten op zonne-energie door het realiseren van
veel zonnepanelen op publieke en private daken, het verkennen van de mogelijkheid
van een regionale energiecoöperatie, energiecoöperaties door burgers faciliteren en

het stimuleren en faciliteren van zonneweides. Daarnaast willen we onder meer
initiatieven van burgers en bedrijven op het gebied van biomassa, geothermie en

windenergie faciliteren, een regionale warmte koude atlas op laten stellen als basis
voor lokale warmtevisies/regionale warmtevisie en energiebesparing stimuleren in de

bebouwde omgeving en nieuwbouw. Het feit dat de Gemeente Leiden de komende
periode een landelijke pilot uit wil voeren om een wijk van het aardgasnet af te
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koppelen, geeft de ambitie in onze regio goed weer. De actie van de Gemeente
Teylingen om te verkennen hoe de energieprestatie van woningen aan de OZB
gekoppeld kan worden is een ander voorbeeld van de inspanningen in onze regio.

We zien er naar uit om deze ambities de komende periode verder uit te werken
samen met uw provincie en andere partners. We streven er naar om eind van dit jaar

een energieakkoord te ondertekenen. Provinciale steun bij de uitvoering van deze
ambities is daarbij onontbeerlijk: op gebied van ruimte maar ook faciliterend en

stimulerend. Dit mag wat ons betreft nog meer naar voren komen in de (uitvoering

van de) Energieagenda. We lichten dit kort toe.

Naar een ruimtelijk kader dat energietransitie mogelijk maakt
Een belangrijk aandachtspunt is het spanningsveld tussen energietransitie en

ruimtelijke kwaliteit. Daarin zullen de komende periode gezamenlijk stappen
ondernomen moeten worden. Het huidige ruimtelijke kader is nog te knellend en
gaat nog te veel uit van conseryeren van het huidige landschap. Het is echter niet te
voorkomen dat dat landschap verandert tijdens de energietransitie. Maar dat is vaak
slechts tijdelijk; zonneweides en windmolens worden gerealiseerd in een gebied

maar kunnen na verloop van tijd (wanneer er andere technologieën zijn) ook weer
worden verplaatst of weggehaald. Belangrijke randvoorwaarden voor realisatie van
duurzame energie is lokaal draagvlak. Onze venivachting is dat u als provincie

ruimtelijk beleid en energiebeleid op elkaar afstemt en initiatieven mogelijk maakt.
De huidige provinciale ruimtelijke regelgeving werkt nu nog te belemmerend en

beperkend voor het realiseren van onze energie-ambities. Wijverzoeken u om uw
beleid en de ruimtelijke regels ondersteunend te maken aan de Energieagenda.

Een provincie die de energietransitie faciliteert en stimuleert
Op het gebied van energie zien we dat uw provincie betrokken is en waar nodig ook
capaciteit levert en financiële ondersteuning biedt bij het opzetten van pilots en het
ontwikkelen van initiatieven. Wanneer we een daadwerkelijke energietransitie willen
bewerkstelligen, is echter meer aandacht nodig voor (proces)ondersteuning van
lokale en regionale projecten. Wijverzoeken u om dit, nog meer dan nu het geval is,

te verankeren in de beleidsagenda en de uitvoering daarvan.



Wij hopen dat deze brief bijdraagt aan een goede discussie over het thema energie
We blijven de komende periode in gesprek over onze gezamenlijke opgaven en

werken toe naar een gezamenlijk energieakkoord met zo veel mogelijk andere
partners.

Hoogachtend,
het Dagelijks r Holland Rijnland,
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