
 

 
Aanwezig:   

 Liesbeth Spies (Holland Rijnland, voorzitter)   
 Jeroen Haan (Hoogheemraadschap van Rijnland)  
 Karin Hoekstra (gemeente Hillegom, namens de Duin- en Bollenstreek) 
 Yvonne Peters (Omgevingsdienst West-Holland) 
 Leo Maat (gemeente Alphen aan den Rijn, namens de Rijn- en Veenstreek)  
 Fleur Spijker (gemeente Leiden, vanaf agendapunt 3 ambtelijk vervangen door 

Sanne de Boer) 
 Annelies van Ewijk (ambtelijk vervanger Han Weber, provincie Zuid-Holland)  
 Loes Bakker (Holland Rijnland) 
 Jeroen Ververs (Holland Rijnland) 
 Vere Monkhorst (Holland Rijnland, verslag) 
 
Ambtelijke trekkers van de zes uitvoeringslijnen (t/m agendapunt 3 aanwezig):  
 Debbie van Haastrecht (gemeente Oegstgeest) 
 Mirjam Piepenbrink (HLTsamen) 
 Ariaan van der Vlugt (gemeente Kaag en Braassem) 
 Sven Thorissen (gemeente Alphen aan den Rijn) 
 Gerwen van der Linden (Holland Rijnland) 
 Jeroen Smits vervangt Milly de Bruyn (Omgevingsdienst West-Holland) 

 
Afwezig met kennisgeving: Han Weber (provincie Zuid-Holland) 
 
11.30 – 11.45  
01  Opening, voorstellen en kennis maken 

 Jeroen Haan geeft aan dat er nog geen uitsluitsel is over wie de permanente 
vertegenwoordiger in de Stuurgroep zal worden vanuit het 
Hoogheemraadschap van Rijnland (Jeroen Haan of Waldo von Faber, dit zal 
nog onderling worden afgestemd). 
 

02  Mededelingen, verslag vorige Stuurgroep en vaststelling agenda 
 
11.45 – 12.45 
03  Introductie van het Energieakkoord, website ON (Op naar Neutraal) en  
  korte pitches door de trekkers van de zes uitvoeringslijnen 
 
Energiebesparing (Jeroen Smits, Omgevingsdienst West-Holland) 

 Energiebesparing is vooral een lokale opgave. Regionaal wordt er ingezet op: 
onderzoek, kennisdeling, inspireren, versnellen en faciliteren om uiteindelijk met 
alle gemeenten samen de energiebesparing te kunnen realiseren. 

 Er is veel samenhang met de andere uitvoeringslijnen en er is een overlap in 
doelgroepen (met name met de uitvoeringslijn Zon op daken).  

 Binnen de uitvoeringslijn Energiebesparing wordt er ingezet op drie sporen: 
bedrijven, gemeentelijk vastgoed en de gebouwde omgeving. 

 Binnen deze drie sporen wordt onder andere gewerkt aan: een integrale 
bedrijvenaanpak, bijeenkomsten voor stakeholders, wijkgerichte aanpakken, 
een Green Deal Scholen en het opzetten van een netwerk van 
energieambassadeurs.  

 Annelies van Ewijk merkt op dat er vanuit de provincie  ingezet wordt op het 
opleiden van mensen met een afstand op de arbeidsmarkt tot 
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energieambassadeurs. De energieambassadeurs kunnen mensen in de eigen 
wijk informeren/inspireren om aan het werk te gaan om bij te dragen aan de 
energiebesparing (er volgt een subsidieregeling).  

 Liesbeth Spies merkt op dat het van belang is om zoveel mogelijk gebruik te 
maken van de bestaande netwerken en kanalen en wijst daarbij als voorbeeld 
op de bijeenkomst van het regionale bedrijfsleven. Het aansluiten bij de 
bestaande kanalen kan bevorderlijk werken en voorkomt dat wij allen 
individueel aan de slag gaan. 

 
Ruimte en Energie (Sven Thorissen, gemeente Alphen aan den Rijn en Ariaan van der 
Vlugt, gemeente Kaag en Braassem) 

 In november/december 2017 vonden de ambtelijke ateliers Ruimte en Energie 
plaats. Op 30 mei 2018 (Duin- en Bollenstreek) en op 6 juni 2018 (Rijn- en 
Veenstreek en de Leidse regio) waren de Serious Games Ruimte en Energie 
voor de raadsleden.  

 Uit de ambtelijke bijeenkomsten en de bijeenkomsten met raadsleden zijn 
kaarten voortgekomen. De kaarten van de ambtelijke ateliers en de bestuurlijke 
ateliers zullen op elkaar gelegd worden. Zodoende kan de overlap inzichtelijk 
worden gemaakt. Op basis van de uitkomsten zal er nagedacht worden over 
verschillende scenario’s (lijn, cluster of solitaire opstelling).  

 Eind september/begin oktober zullen de scenario’s voorgelegd worden aan de 
belangenorganisaties en raadsleden.  

 Verder werkt de werkgroep Ruimte en Energie aan de sociaal- economische 
kaders. Het doel van de sociaal- economische kaders: het verkrijgen van 
draagvlak om de energietransitie te versnellen.   

 In het portefeuillehouders overleg van 5 september 2018 zal goed nagedacht 
moeten worden hoe de gemeenteraden meegenomen zullen worden in het 
onderwerp, maar ook hoe zij betrokken blijven. Het bewust maken van de 
opgave, het creëren van urgentie en daarnaast het voorleggen van een 
gedragen aanbod is van belang.  

 
Zon op daken (Debbie van Haastrecht, gemeente Oegstgeest) 

 Binnen de uitvoeringslijn Zon op daken wordt ingezet op drie sporen: bedrijven, 
woningcorporaties en scholen/sportverenigingen. 

 In februari 2018 was er vanuit de uitvoeringslijn Zon op daken een bijeenkomst 
georganiseerd voor bedrijven met potentiele daken en installateurs. Deze 
bijeenkomst had als doel: informeren, prioriteren en het aanreiken van 
technische oplossingen. Uit de bijeenkomst werd duidelijk dat bedrijven tegen 
aan aantal punten aanlopen, zoals het ontbreken van informatievoorziening. De 
werkgroep Zon op daken werkt daarom samen met Rijksdienst voor 
Ondernemend Nederland aan een stroomschema/handreiking voor bedrijven.  

 Door de trekkers van werkgroep Zon op daken is in samenspraak met de lijn 
Energiebesparing een opdracht gegeven  aan twee samenwerkende bureaus  
om een informatieronde langs woningbouwcorporaties  uit te voeren naar de  
ambities en plannen die de woningcorporaties hebben ten aanzien van 
energiebesparing, zon op daken en aardgasloos worden.  Ingegaan wordt op   
de belemmeringen , de  kansen die ze zien en welke meerwaarde ze zien in 
samenwerking met de partners van het Energieakkoord.  

 Liesbeth Spies wijst op  het aanhaken bij lokale initiatieven. Debbie van 
Haastrecht geeft aan dat deze initiatieven nauw worden gevolgd en daar zoveel 
mogelijk op aangehaakt wordt.  

 Liesbeth Spies vraagt zich af in hoeverre de sociaal- economische kaders ook 
van toepassing kunnen zijn voor grootschalige daken (dubbel ruimtegebruik, 



 

participatie). Het is van belang om gebruik te maken van de ervaringen die 
voortkomen uit de sociaal- economische kaders voor ruimte en energie. 

 Liesbeth Spies merkt op dat het nuttig is om te kijken naar wat er op nationaal 
niveau al ingezet wordt. Woningcorporaties en andere partijen niet voor elke  
uitvoeringslijn apart benaderen, maar mogelijk één agenda maken waar alle 
aspecten een plek krijgen. 
 

Warmte (Gerwen van der Linden, Holland Rijnland) 
 In de drie ateliers georganiseerd door APPM/CE Delft en Holland Rijnland 

wordt gewerkt aan de lokale warmtevisies. Gerwen van der Linden toont een 
concept kaart van de warmtevisies, waar onder andere per buurt de meest 
passende techniek wordt getoond op basis van de laagst maatschappelijke 
kosten. De warmtevisie zal een stuk gereedschap worden. Koers houden, 
tempo maken en terugkoppeling is van belang.  

 Liesbeth Spies wijst erop dat een belangrijk deel valt of staat met de 
Warmterotonde/restwarmte uit Rotterdam. Annelies van Ewijk geeft aan dat er 
een concept contract en een concept financiering ligt, maar daarnaast is er ook 
geld vanuit het Rijk nodig om het rond te kunnen krijgen. De verwachting is dat 
aan het eind van het jaar de beslissing kan worden genomen. 

 De uitvoeringslijn Warmte hangt nauw samen met de uitvoeringslijn Ruimte en 
Energie. Liesbeth Spies merkt op dat er uiteindelijk een gestapelde kaart zal 
ontstaan op basis van de potenties voor warmte, zonneweides en windmolens. 
Mogelijk zal er sprake zijn van differentiatie in de diverse subregio’s. Het is 
verstandig om richting de raden de diverse kaartlagen op elkaar gestapeld aan 
te bieden, zodat niet alleen de ruimtelijke kaart voor zonneweides en 
windmolens wordt aangeboden maar ook de potenties voor warmte. Zo ontstaat 
er een completer en scherper beeld. Verder wijst Jeroen Haan wijst op het 
belang van het ruimtelijke vraagstuk, ook bij warmte. De vraag die speelt: van 
wie is de warmte? Jeroen Haan geeft de suggestie om hier als regio een 
uitspraak over te doen. 

 
Greenports (Jeroen Ververs, Holland Rijnland) 

 Jeroen Ververs vervangt Jaap van Rijn (trekker van de uitvoeringslijn 
Greenports).  

 Het doel/ambitie van het plan van aanpak Greenports: ondersteuning bieden bij 
concrete kansen om zo bij te dragen aan de energietransitie. De drie 
Greenports in de regio: Aalsmeer, Boskoop en de Duin- en Bollenstreek. 

 Stand van zaken: 
1. Gebiedsgerichte aanpak. 

De werkgroep is tot de conclusie gekomen dat zij weinig kunnen toevoegen aan 
de ontwikkelingen in met name de glastuinbouw. In deze sector gebeurt al veel 
(positiefs) en de vraag is hoe we hier iets aan kunnen toevoegen. Waar wel 
behoefte en vraag naar is een samenhangend gebiedsgerichte aanpak, te 
beginnen bij de Duin- en Bollenstreek. Inzet is een coproductie van provincie 
Zuid-Holland, Holland Rijnland, Greenport en KAVB en Flora Holland. Indien er 
vraag naar is zal deze aanpak mogelijk ook doorgevoerd worden in Aalsmeer 
en Boskoop. Binnenkort zal er een plan opgesteld worden met daarin een 
inventarisatie van de verschillende uitvoeringslijnen die samenkomen wat 
betreft de Greenports.  

2. Energieplatforms organiseren per Greenport. 
3. Communicatieplan succesvolle projecten en initiatieven. 
 Karin Hoekstra vraagt naar de link met de andere uitvoeringslijnen. Jeroen 

Ververs geeft aan dat de uitvoeringslijn Greenports nauw samenhangt met de 
andere uitvoeringslijnen, en dan vooral warmte, energiebesparing en ruimte. 



 

 
Duurzame Mobiliteit (Mirjam Piepenbrink, HLTsamen) 

 Sinds maart 2018 is de werkgroep Duurzame Mobiliteit van start gegaan, met 
daarin zowel mensen van verkeer en vervoer als duurzaamheid.  

 Drie thema’s voor 2018: regionale plankaart laadinfrastructuur, menukaart 
autodelen en informatiecampagne, verduurzamen doelgroepenvervoer. 

1. Regionale plankaart laadinfrastructuur  
De opdracht die er ligt is het maken van een plankaart laadinfrastructuur, met  
laadpalen uitgetekend op buurtniveau op een kaart (offertes voor aangevraagd). 
Ook zal gekeken worden naar mogelijke snellaadpunten op strategische 
locaties in de regio. Lokaal zullen vervolgens verder stappen worden 
ondernomen.  

2. Autodelen  
De opdracht die uitstaat is het maken van een regionaal kader autodelen 
inclusief een maatregelenpakket (offertes voor aangevraagd). Dit 
maatregelenpakket is als het ware een menukaart met mogelijkheden om 
autodelen te stimuleren en/of te faciliteren. Centraal staat: wat past nu bij welke 
gemeenten, welke maatregelen kun je nemen en welk effect kan dit vervolgens 
hebben. Mogelijk een informatiecampagne als vervolg en een andere stap kan 
zijn een subsidiemogelijkheid (of mensen met korting kennis laten maken). 

3. Verduurzamen doelgroepenvervoer 
Er is onlangs een landelijk convenant zero-emissie doelgroepenvervoer 
afgesloten door aantal koploperpartijen. Het doel daarvan is: om in 2025 zero-
emissie doelgroepen vervoer te realiseren. Voor deze regio kan dit een middel 
zijn om het doelgroepenvervoer in de regio te verduurzamen. Mogelijk vanuit de 
werkgroep of de stuurgroep onder de aandacht brengen (lobby).  

 In het najaar wordt gestart met een werkplan voor 2019 en zal duidelijk worden 
waar volgend jaar de focus voor Duurzame Mobiliteit zal liggen. In de 
werkgroep zullen dan onderwerpen als verduurzamen van de gemeentelijke 
wagenparken, mogelijkheden rondom waterstof en fietssnelpaden  aan de orde 
komen. 

 Liesbeth Spies vraagt of bij het opstellen van de menukaart ook goed in de 
gaten gehouden wordt wat de markt zelf al aanbiedt? Mirjam Piepenbrink geeft 
aan dat dit ook in de opdracht is opgenomen.  

 
Koppeling bestuurders aan trekkers (ambassadeurs) 

 Yvonne Peters: Energiebesparing 
 Fleur Spijker en Jeroen Haan: Warmte   
 Karin Hoekstra: de uitvoeringslijnen Greenports en Zon op daken  
 Leo Maat: Ruimte en Energie en Duurzame Mobiliteit 

 

04 Lunch  
 
12.55 – 13.05 
05  Stand van zaken KEA en landelijke ontwikkelingen 

 Liesbeth Spies geeft aan dat elke regio na de zomer moet starten met een RES 
(regionale energiestrategie).  Ze geeft de suggestie het Energieakkoord te 
beschouwen als de RES (die wij als regio op zullen moeten leveren).  

 Annelies van Ewijk geeft aan dat het verstandig is om de afspraken rond de 
regionale energiestrategieën neer te leggen naast hetgeen waar wij als regio al 
over beschikken om dan vervolgens te beslissen wat er eventueel nog nodig is.  



 

 Mogelijk dit onderwerp agenderen voor het PHO+ Energie van 5 september 
2018 (met daarbij aangeven waar wij als regio al over beschikken en wat er nog 
van ons wordt verwacht).  

 
13.05 – 13.25 
06 Inhoudelijke beslispunten Ruimte en Energie en Warmte 
 
1. Ruimte en energie: opstellen sociaal –economisch kader voor opwekking duurzame 

energie 
 Doel van de sociale- economische kaders: het verkrijgen van 

draagvlak/maximale betrokkenheid om de energietransitie te versnellen. 
 Leo Maat geeft aan dat het niet verstandig is om teveel belemmeringen op te 

leggen. Mogelijk dat dit document als advies kan worden aangeboden, maar 
niet als kader. 

 Het percentage van 60% kan beter als streefgetal worden gezien, in plaats van 
een harde eis of verplichting (het is nu vrij dwingend).  

 Een andere benaming is van belang (niet kader), meer eerder een 
handreiking/richtlijn.  

 Het zou beter zijn om de beschreven 2 hectare niet op te nemen als harde eis, 
maar meer als richtlijn. 

 Het stuk herschrijven naar een kwalitatief beschreven sociaal- economisch 
kader (meer gericht op hoe draagvlak te creëren). 

 Liesbeth Spies geeft aan het document meer te zien als een handreiking 
conform de  Ladder voor Duurzame Verstedelijking.  

 De uitzonderingsregel voor eigen gebruik wordt niet gedragen.  
 Actie: herformuleren van de kaders en vervolgens afstemmen met Leo Maat 

(ambassadeur van het thema Ruimte en Energie). Vervolgens kan het stuk 
naar het PHO+ Energie van 5 september 2018.  

 
2. Warmte: vaststellen procesaanpak regionale warmtevisie 

 Annelies van Ewijk geeft aan dat het document van de regionale warmtevisie 
goed aansluit bij de provinciale warmtevisie. Slim schakelen op schaalniveau is 
continu van belang (wat is lokaal de beste oplossing en wat regionaal). 

 Een belangrijke vraag die gesteld wordt is: wie draagt welke kosten in de 
warmtetransitie? Geconstateerd wordt dat wij dat regionaal niet gaan oplossen 
en dat hierover richtinggevende uitspraken worden verwacht van het Rijk. 

 Daarnaast is het convenant Aardgasvrije Nieuwbouw en Bestaande Bouw 
Holland Rijnland en een informatiebrief gericht aan de raden bij de agenda 
gevoegd. Het convenant Aardgasvrij wordt gezien als een collegebevoegdheid 
en daarnaast zal er een informatiebrief naar de raden gaan. 

 De leden van de Stuurgroep stemmen in om het convenant Aardgasvrij via de 
colleges te laten lopen. Het streven is om het convenant op 5 september 2018 
(PHO+ Energie) te ondertekenen.  
 

07  Rondvraag 
  


