
 

Oplegvel 
 
1. Onderwerp 

 
Energieakkoord Holland Rijnland 2017-2025 

2. Rol van het 
samenwerkingsorgaan 
Holland Rijnland 

Platformtaak volgens gemeente  

3. Regionaal belang Door de energietransitie samen met publieke en 
later ook private partijen op te pakken, kunnen 
projecten worden opgeschaald en innovaties 
sneller toegepast. De gemeenten werken hiermee 
efficiënt aan hun klimaatdoelen.  

4. Behandelschema: 
 
 
  DB  
  Colleges 
  PHO+ Energie 
  DB  
  Gemeenteraad 
  DB 
  AB 
  Gemeenteraad 

Datum: 
Informerend 
 

Datum:  
Adviserend 

Datum: 
Besluitvormend 
 

 
 
 
 
 
 
11 oktober 
2017 

 
 
20 april / 30 
augustus 
2017 
 
 
 

15 juni 2017 
Zomer 2017 
 
 
Zomer/najaar 
2017 
 

5. Advies PHO Tijdens een bestuurlijke bijeenkomst Energie op 
20 april 2017 is positief geadviseerd over het 
voorliggende akkoord. Daarna is het akkoord ter 
besluitvorming aangeboden aan alle partners. Op 
15 juni 2017 heeft het Dagelijks Bestuur van 
Holland Rijnland ingestemd met het 
Energieakkoord.  
Tijdens het PHO+ Energie op 30 augustus 2017 
hebben de portefeuillehouders ingestemd met de 
laatste wijzigingen.  

6. Reden afwijking eerdere 
besluitvorming en wijze 
afwijken 

nvt 



 

7. Essentie van het voorstel 
(annotatie zoals op agenda 
staat) 

Met de ondertekening van het Energieakkoord 
Holland Rijnland 2017-2025 tijdens het 
regiocongres op 27 september, onderschrijven de 
partners de ambities en uitvoeringslijnen in het 
akkoord en stellen zij capaciteit en middelen 
beschikbaar voor de realisatie hiervan. Partners in 
het Energieakkoord zijn de 14 gemeenten die deel 
uitmaken van de regio Holland Rijnland, de 
Provincie Zuid-Holland, de Omgevingsdienst 
West-Holland, het Hoogheemraadschap van 
Rijnland en het samenwerkingsorgaan holland 
Rijnland.. Doel van het akkoord is om de 
energietransitie, het overstappen van gebruik van 
fossiele brandstoffen op hernieuwbare 
energiebronnen, versneld tot stand te brengen.  

8. Inspraak Nee, niet in deze fase van het proces. Later 
vanzelfsprekend wel bij daadwerkelijke projecten 
met een ruimtelijke impact. 

9. Financiële gevolgen Binnen begroting Holland Rijnland: 
Inzet personele capaciteit en middelen vanuit 
de organisatie Holland Rijnland: in 2017 en 
2018 € 110.000 (0,8 fte en € 30.000) voor de 
coördinatie van de uitvoering van het 
Energieakkoord.  

   
Buiten begroting (extra bijdrage gemeenten) te 
weten: 

Zie financiële paragraaf van Energieakkoord 
 

Incidenteel voor 2017 en 2018 
10. Bestaand Kader Nationale Energieagenda  

Provinciale Energieagenda 2016-2020-2015, Watt 
anders 
Lokale duurzaamheidsambities 

  

11. Lokale context 
(in te vullen door griffier) 
 
 
 

 

 



 

Informatienota AB  
 

 
 
 
 
 
 
 

Portefeuillehouder: -  
 

Onderwerp: 
Energieakkoord Holland Rijnland 2017-2025 
 

 
Kennisnemen van: 
de ondertekening van het Energieakkoord Holland Rijnland 2017-2025 tijdens het 
regiocongres op 27 september, waarmee de partners de ambities en uitvoeringslijnen in 
het akkoord onderschrijven en voor de realisatie hiervan capaciteit en middelen 
beschikbaar stellen..  
Hiermee geeft de regio invulling aan het speerpunt uit de Inhoudelijke Agenda om met de 
provincie Zuid-Holland een gebiedsdeal te sluiten over de regionale bijdrage aan 
verduurzaming en vermindering van energiegebruik.  
 
Inleiding: 
De 14 gemeenten die deel uitmaken van de regio Holland Rijnland, de Provincie Zuid-
Holland, de Omgevingsdienst West-Holland, het Hoogheemraadschap van Rijnland en 
het samenwerkingsorgaan Holland Rijnland hebben een regionaal Energieakkoord 
afgesloten. Doel van het akkoord is om de energietransitie, het overstappen van gebruik 
van fossiele brandstoffen op hernieuwbare energiebronnen, versneld tot stand te 
brengen. Met de ondertekening van het Energieakkoord stappen de deelnemers in een 
gezamenlijk proces om de ambities voor 2025 te realiseren en stellen ze daarvoor 
capaciteit en middelen beschikbaar. 
 
Kernboodschap: 
Om in 2050 energieneutraal te zijn, moeten we 9,8 PJ aan energie besparen en 26,8 PJ 
aan energie opwekken. Door activiteiten regionaal te organiseren, kunnen we 
schaalvoordelen behalen, trajecten versnellen en meer impact realiseren. Het 
energieakkoord beschrijft de ambities van de partners en wat er nodig is om deze te 
realiseren. Uitgangspunt daarbij is lokaal waar mogelijk, regionaal waar nodig. Het 
Energieakkoord richt zich op de volgende zes uitvoeringslijnen: 

- Energiebesparing 
- Zon op daken 
- Warmte 
- Ruimte en Energie 
- Greenports 
- Mobiliteit 

Vergadering: Algemeen Bestuur 
Datum: 11 oktober 2017 
Tijd: 20:00 
Locatie: Gemeentehuis Leiderdorp 
Agendapunt: 07 
Kenmerk: ADV-17-00954 



 

Deze lijnen worden nu verder uitgewerkt in een uitvoeringsprogramma voor de komende 
jaren met concrete projecten en pilots. 
 
Consequenties: 
Door de energietransitie samen met publieke en later ook private partijen op te pakken, 
kunnen projecten worden opgeschaald en innovaties sneller toegepast. De Holland 
Rijnland-gemeenten werken hiermee efficiënt aan haar klimaatdoelen.  
 
Communicatie: 
Op 27 september jl. hebben we het Energieakkoord met onze partners ondertekend 
tijdens het Regiocongres. Hierover zal ook worden gecommuniceerd. Ook tijdens de 
uitvoering van het energieakkoord zal regelmatig via diverse media worden 
gecommuniceerd over de energietransitie.  
 
Uitvoering: 
Het bestuur wordt in de jaarverslagen van Holland Rijnland op de hoogte gehouden van 
de uitvoering van het Energieakkoord.  
 
Bijlagen: 
1. Energieakkoord Holland Rijnland 2017-2025 
 


