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Uitvoeringsprogramma Regionale Energietransitie
Holland Rijnland
Platformtaak volgens gemeente

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.
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14-12-2017
14-02-2018

14-03-2018

Op 27 september is het Energieakkoord Holland
Rijnland ondertekend. Vervolgens is dit akkoord
uitgewerkt in een uitvoeringsprogramma, met
onderliggende uitvoeringslijnen. Het PHO+
Energie heeft op p14 februari ingestemd om het
uitvoeringsprogramma ter besluitvorming voor te
leggen aan het AB van 14 maart.
-

7.

Essentie van het voorstel

Op 27 september 2017 is het Energieakkoord
Holland Rijnland (2017-2025) ondertekend door
18 partners, waaronder de regio Holland Rijnland.
In de periode daarna is gewerkt aan het
uitvoeringsprogramma. Het uitvoeringsprogramma
en ’de plannen van aanpak per uitvoeringslijn zijn
besproken in de Stuurgroep Regionale
Energietransitie. Daarin is geadviseerd om de
uitvoering van de activiteiten ter hand te nemen
en dat formele besluitvorming plaats vindt bij het
bestuur van provincie, omgevingsdienst WestHolland en Hoogheemraadschap van Rijnland en
het Algemeen Bestuur van Holland Rijnland. De
aangepaste stukken zijn vervolgens aangeboden
aan het PHO+ Energie, die op 14 februari heeft
ingestemd de stukken aan te bieden aan het
Algemeen Bestuur van Holland Rijnland, om hier
namens de 14 gemeente over te besluiten.

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 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
en Uitvoeringsprogramma.
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Bestaand Kader

11.

Lokale context
(in te vullen door griffier)

Incidenteel voor 2018
Nationale Energieagenda
Provinciale Energieagenda 2016-2020-2015, Watt
anders
Lokale duurzaamheidsplannen
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Onderwerp:
Uitvoeringsprogramma Regionale Energietransitie Holland Rijnland

Beslispunten:
1. Kennis te nemen van het Uitvoeringsprogramma Regionale Energietransitie en de
begeleidende presentatie door portefeuillehouder Liesbeth Spies;
2. In te stemmen met het voorliggende Uitvoeringsprogramma, als uitwerking van het in
september 2017 ondertekende Energieakkoord Holland Rijnland 2017 – 2025.
Inleiding:
Op 27 september 2017 is het Energieakkoord Holland Rijnland (2017-2025) ondertekend
door 18 partners, waaronder de regio Holland Rijnland (zie bijlage 1). In de periode
daarna is gewerkt aan het uitvoeringsprogramma, inclusief de onderliggende Plannen van
Aanpak (PvA’s) voor de zes uitvoeringslijnen, te weten: Energiebesparing, Ruimte (wind
en zon), Zon op daken, Warmte, Duurzame Greenports en Duurzame mobiliteit.
Het uitvoeringsprogramma en de PvA’s (zie bijlagen 2 t/m 8, aangevuld met de
programmaplanning als bijlage 9) zijn op 10 november 2017 en vervolgens op 10 januari
2018 besproken in de Stuurgroep Regionale Energietransitie. Daarin is geadviseerd de
uitvoering van de activiteiten ter hand te nemen en dat formele besluitvorming plaats vindt
bij het bestuur van provincie, omgevingsdienst West-Holland en Hoogheemraadschap
van Rijnland en het Algemeen Bestuur van Holland Rijnland. Vervolgens zijn de
aangepaste stukken aangeboden aan het PHO+ Energie, dat op 14 februari jl. heeft
ingestemd de stukken aan te bieden aan het Algemeen Bestuur van Holland Rijnland, om
hier namens de 14 gemeente over te besluiten.
Beoogd effect:
Uitvoering geven aan de gezamenlijke ambities op het gebied van energie, zoals
verwoord in het Energieakkoord 2017 – 2025, door middel van een gezamenlijk
uitvoeringsprogramma.
Argumenten:
1.1 De portefeuillehouder geeft een toelichting op het uitvoeringsprogramma
De portefeuillehouder Energie geeft een korte presentatie waarin ze het
uitvoeringsprogramma Energie toelicht en aangeeft waarom het noodzakelijk is dat dit
met de achttien partijen op programmatische wijze wordt gepakt.

1.2 Gezamenlijk aanpak met achttien partijen leidt tot synergie en meer efficiency
Toen 2 jaar geleden de energietransitie als opgave is onderzocht, is gekozen om dit
regionaal te doen, dus met alle 14 gemeenten in Holland Rijnland. Meteen zijn ook
de andere betrokken overheden op het gebied van energie gevraagd te participeren,
te weten het Hoogheemraadschap Rijnland, provincie Zuid-Holland en de
Omgevingsdienst West-Holland. De energietransitie betreft immers een
gemeentegrens overstijgende opgave waarbij een gezamenlijke aanpak leidt tot meer
synergie (in de vorm van kennisuitwisseling, afstemming en gezamenlijke aanpak) en
efficiency (in de vorm van gezamenlijke inkoop en onderzoek op regionaal niveau in
plaats van lokaal).
1.3 Programmatische, samenhangende aanpak gekozen als instrument
Gekozen is voor programmasturing op zes samenhangende uitvoeringslijnen.
Coördinatie en sturing vindt plaats vanuit Holland Rijnland. Deze zes lijnen sluiten
ook goed aan op de thema’s waar het Rijk momenteel op in zet.
Kanttekeningen/risico’s:
2.1 Gezamenlijke aanpak vergt nog steeds lokale aansturing
Een gezamenlijke aanpak leidt tot synergie en meer efficiency. Zo wordt bij de
uitvoeringslijn Warmte momenteel een aanzet gedaan voor een format voor een
Lokaal warmteplan. De invulling hiervan, het penvoerderschap, de interne
afstemming, kortom de gehele aansturing, ligt echter nog steeds bij de individuele
gemeenten. Het motto hierbij is dan ook ‘regionaal voorbereiden en lokaal afbakken’.
2.2 Financiering voor 2018 geregeld
In het Energieakkoord is er zorg gedragen voor financiering in de vorm van
procesgeld, voor de jaren 2017 en 2018. Voor 2019 en verder is nog geen
financiering geregeld. Hier zal binnenkort een voorstel voor worden gedaan aan de
partners van het Energieakkoord.
2.3 Energietransitie vraagt enorme inzet de komende jaren
Met het Energieakkoord en bijbehorend Uitvoeringsprogramma hebben we als regio
een behoorlijke stap gezet. We zijn daarmee in Nederland één van de koplopers, wat
betreft het sluiten van een bestuurlijk akkoord en een bijhorende
uitvoeringsorganisatie. De transitie vergt echter nog veel meer, zoals de inzet van
capaciteit en investeringsbudget. Dat is meer dan de individuele partners kunnen
dragen en hiervoor zijn we ook afhankelijk van de middelen die het Rijk aandraagt.
Financiën:
Het uitvoeringsprogramma past binnen de begroting van Holland Rijnland. De regio levert
als één van de 18 partners zowel capaciteit als budget.
Het voordeel van deze gezamenlijke aanpak is dat er een groot gezamenlijk budget wordt
gecreëerd waarmee initiatieven op het gebied van energiebesparing en –opwekking
kunnen worden gestimuleerd.
Planning:

De planningshorizon voor het uitvoeringsprogramma is eind 2018. Er wordt gestuurd op
basis van een mijlpalenplanning, die regelmatig besproken wordt in de Stuurgroep en het
PHO+ Energie.
In de verdere uitwerking van de planning zal aandacht worden besteed aan de specifieke
besluitvormingsmomenten per uitvoeringslijn bij de partners, met specifieke aandacht
voor de gemeenteraden.
Communicatie:
Communicatie is een belangrijk onderdeel van het Energieakkoord. Momenteel wordt een
communicatiestrategie ontwikkeld om het Energieakkoord en de daarbij behorende
activiteiten resultaten en projecten onder de aandacht te brengen. Uitgangspunt daarbij is
de gezamenlijke inzet richting de ambitie om energieneutraal te zijn in 2050. Tussentijdse
communicatie richting de partners (besturen en raden) zal hier een belangrijk onderdeel
van uitmaken.
Evaluatie:
Het uitvoeringsprogramma wordt eind 2018 geëvalueerd..
Bijlagen:
Bijlagen:
1. Energieakkoord Holland Rijnland 2017-2025 (publieksversie)
2. Concept Uitvoeringsprogramma
3. PvA Energiebesparing
4. PvA Ruimte en Energie
5. PvA Zon op daken
6. PvA Warmte
7. PvA Greenports en energietransitie
8. PvA Duurzame mobiliteit
9. Programmaplanning en belangrijkste mijlpalen

Vergadering Holland Rijnland
Algemeen Bestuur
Besluit

