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Doel van de energietransitie:  

beperken van klimaatverandering 

Als er te veel broeikasgassen (zoals CO2 en 

methaangas) in de lucht komen, stijgt de temperatuur 

op aarde. Hierdoor verandert het klimaat, stijgt de 

zeespiegel en kunnen planten of dieren verdwijnen. 

Klimaatverandering bedreigt een groot deel van de 

wereldbevolking in hun bestaan door extreme 

weersomstandigheden, aanhoudende droogte of 

overstromingen. 
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Energietransitie als regionaal speerpunt 
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Energie gebruik in de regio, nu en in 2050 
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Maximale potentie opwekking duurzame 

energie  
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Energieopbrengst en ruimtelijke impact 
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Maximale potentie en ruimtelijke impact 
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Enkele inspirerende gebiedsvoorbeelden in 

onze regio 
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Zonneakkers in de polder 
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Zonnepanelen op daken 
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Op nieuwe infrastructuur 
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Op fietspaden 
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Of op boten 
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Zonnefolie op de bollenvelden 
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Of andere innovatie oplossingen 
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Op weg naar een regionaal energieakkoord: 

de eerste stappen 

Wat hebben we afgelopen jaar gedaan? 

 Opzetten bestuurlijk en ambtelijk netwerk 

 Themacafé Energie in mei 2016 

 Opgave in beeld met onderzoek van Posad 

 Uitwerking uitvoeringsprogramma in diverse lijnen 

 Voorbereiding energieakkoord 

 Gesprek met provincie over ruimte en energie 

 Opdracht Warmte Transitie Atlas voor gehele regio 

(bureau Over Morgen) 
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Op weg naar een regionaal energieakkoord   

 

Ambities: 

 Energie- en CO2-neutraal in 2050 

 Regionaal energieakkoord in 2017 

 

Van publieke partners: 

 14 gemeenten Holland Rijnland 

 Omgevingsdienst West-Holland (en Midden-Holland) 

 Hoogheemraadschap Rijnland 

 Provincie Zuid-Holland 
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Regionale strategie  

 

Er gebeurt reeds veel op lokaal niveau op gebied van Energie. 

 

De gezamenlijke ambitie is om de komende periode in te zetten op: 

• versnellen van de energietransitie door gezamenlijk uitwerken van 

een aantal uitvoeringslijnen 

 

• het maken van een schaalsprong voor de energietransitie door 

uitvoeringslijnen op regionaal niveau uit te werken 

 

• kennisdeling op het thema energie met partners, zowel binnen als 

buiten de regio 
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Voorgestelde regionale uitvoeringslijnen 

Energiebesparing 
1. Energiebesparing publiek vastgoed 
 
  

Innovatie en vernieuwing 
6. Duurzame Greenports 
7. Duurzame mobiliteit 
 

Hernieuwbare energie 
2. Warmte 

3. Zonnepanelen op daken 

4. Zonneweiden 

5. Windenergie  

 

 Ruimtelijk kader 

Onderzoek, kennis en 

ondersteuning 
• (regionaal) onderzoek Posad 
• Regionale Warmte transitie atlas 
• Kennis en nieuwe ontwikkelingen delen 
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Vervolgproces 

 Onderzoek Posad naar alle colleges en op website Holland 

Rijnland 

 Bijeenkomst met wethouders Duurzaamheid begin februari 

 Themacafé Energie op 22 februari (doelgroep raadsleden in de 

regio) 

 Eventuele extra bijeenkomst voor collegeleden en raadsleden 

over energieakkoord 

 Ondertekening van het energieakkoord 

 Uitvoering energieakkoord 
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