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De veertien gemeenten binnen Holland Rijnland voer-
en lokaal al succesvolle duurzame energieprojecten 
uit. Maar voor diverse ontwikkelingen is een regionale 
aanpak, samen met de provincie Zuid-Holland, de 
omgevingsdiensten en het Hoogheemraadschap van 
Rijnland, noodzakelijk. Door regionaal te organiseren, 
behalen we schaalvoordelen, versnellen we trajecten 
en hebben we meer impact. 

Met de energietransitie zal elektriciteit en warmte 
- in tegenstelling tot nu - lokaal worden gewonnen. 
Dat heeft gevolgen voor steden, dorpen en het 
landschap. Want voor de opwekking van duurzame 
energie is ruimte nodig voor wind- en zonnevelden, 
biomassateelt, biogas en geothermie. Om de 
kracht van ons landschap te behouden of zelfs te 
versterken, werken we regionaal samen. Dat doen 
we ook voor de ontwikkeling van een nieuwe energie-
infrastructuur, zoals leidingen en kabels.

Als regio staat Holland Rijnland bekend als koploper 
in de energietransitie. Dat komt omdat we op een 
eerlijke en overzichtelijke manier de ruimtelijke 
gevolgen van onze energieopgave analyseren. Met 
de realisering van ons energieprogramma willen we 
deze koploperspositie vasthouden.

Regionale aanpak energietransitie
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De deelnemers aan het Energieakkoord stellen 
een regionale strategie op en gaan dat gezamenlijk 
uitvoeren. Daarbij zoeken zij - waar mogelijk - de  
samenwerking met netbeheerders, energiebedrijven, 
bedrijfsleven en omringende regio’s. De komende 
periode wordt het akkoord verder uitgewerkt in een 
uitvoeringsprogramma. Kernwoorden in de aanpak 
zijn: Versnellen, Opschalen en Kennisdelen.

We werken aan de volgende onderdelen:

1. Energiebesparing  
Als overheden geven wij het goede voorbeeld. We 
verduurzamen stapsgewijs gemeentelijke gebouwen 
en maken uiteindelijk al het maatschappelijk vast-
goed energieneutraal. Wij zijn aanjager voor energie- 
besparing in de bestaande bouw en nieuwbouw.

2. Hernieuwbare energie 
Warmte: 
We zoeken naar een betaalbare, betrouwbare en 
duurzame warmtevoorziening in Holland Rijnland  
in een toekomst zonder aardgas. Restwarmte en  
bodemenergie in de regio gaan we beter benutten 
met lokale en regionale warmteprogramma’s.  
 
Zon op daken: 
Het doel is zoveel mogelijk zonnepanelen op  
publieke en private daken, zoals van particulieren, 
bedrijven, sportverenigingen, scholen of gemeente-
lijk vastgoed. We werken samen met burgerinitiatie-
ven, investeringsmaatschappijen en woningbouw-
corporaties. 
 
Zonnevelden en windenergie: 
We stimuleren en faciliteren lokale initiatieven voor 
zonnevelden en windenergie. In eerste instantie op  

Strategie en uitvoering 






