
 

 

 

Aan: bestuurder(s) van de woningbouwcorporaties in de regio Holland Rijnland  

 

Datum:  12 juli 2018 

Onderwerp: Uitnodiging gesprek in het kader van het Energieakkoord Holland Rijnland   

 

Geachte heer, mevrouw,  

In september 2017 hebben 14 gemeenten in de regio Holland Rijnland (vooruitlopend op het landelijke 

Klimaat- en Energieakkoord dat op 10 juli jl. is gepresenteerd) het Energieakkoord Holland Rijnland 

2017 - 2025 getekend, samen met de provincie Zuid-Holland, het Hoogheemraadschap van Rijnland 

en de Omgevingsdienst West-Holland. De ambitie van dit samenwerkingsverband is om in 2050 een 

energieneutrale regio te hebben gerealiseerd. Deze enorme opgave is alleen mogelijk wanneer 

overheden, bedrijven, organisaties, maatschappelijke instellingen en ook bewoners een bijdrage 

leveren. Ieder vanuit de eigen rol en context.  

Het samenwerkingsverband van het Energieakkoord Holland Rijnland ziet de noodzaak om met alle 

stakeholders versnelling te krijgen in de opgave om tot een toekomstbestendige, energieneutrale 

gebouwde omgeving te komen. U bent als woningcorporatie al vele jaren een belangrijke partner in de 

regio, ook als het gaat om de realisatie van energiebesparing en duurzame energie. We zien ook dat 

de afgelopen jaren veel inspanningen zijn gepleegd om hierin resultaten te boeken. Recent heeft u 

wellicht meegedaan aan het invullen van de routekaart van Aedes en heeft u ervaring opgedaan met 

verduurzaming van uw woningen.  

We willen graag met u in gesprek om na te gaan op welke wijze we deze versnelling voor de 

energietransitie in de regio kunnen organiseren en wat u nodig heeft om daaraan bij te kunnen 

dragen. Het samenwerkingsverband van het Energieakkoord Holland Rijnland wil hierin graag, daar 

waar de vraag is, op actieve wijze ondersteuning bieden aan de woningbouwcorporaties in de regio. 

Om te achterhalen of er een ondersteuningsbehoefte is en waar die uit zou moeten bestaan heeft het 

samenwerkingsverband opdracht gegeven aan stichting W/E-adviseurs om met alle woningcorporaties 

hierover in gesprek te gaan. De gesprekken hebben tevens het doel inzicht te krijgen in de huidige 

stand van zaken rond de energietransitie in de huursector. Met de inzichten die we bij de 

woningcorporaties ophalen kan het samenwerkingsverband coördinerende activiteiten organiseren om 

met u en andere partners energiebesparing en duurzame energie hoger te prioriteren, op te schalen 

en te versnellen. Ook kan de regio eventuele knelpunten en wensen agenderen bij provincie en rijk.   

Op korte termijn neemt W/E-adviseurs contact met u op om een afspraak te maken. Vooraf ontvangt u 

een korte toelichting waarin de insteek van het gesprek is weergegeven zodat u de juiste personen 

van uw organisatie kunt betrekken. Wij hopen dat u als bestuurder ook aanwezig kan zijn bij het 

gesprek.  

Ik hoop van harte dat u bereid bent het gesprek aan te gaan met ons en mee wilt blijven werken met 

het realiseren van een duurzame energieneutrale regio. 

Met vriendelijke groet, 

 

Liesbeth Spies 

Portefeuillehouder Energie Holland Rijnland  

Voorzitter Stuurgroep Regionale Energietransitie Holland Rijnland 


