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Onderwerp: Aanbod voor duurzame opwekking energie en verzoek verruiming ruimtelijk
kader

Geachte statenleden,
De energietransitie, we kunnen er niet meer omheen. Het vraagt inzet van alle
gemeenten en ook van provincies, Rijk, bedrijven en burgers.
Via deze brief biedt de regio Holland Rijnland aan bij te dragen aan duurzame
opwekking van energie. Tegelijkertijd vragen we u om hiervoor de mogelijkheden te
scheppen: wij constateren dat het provinciale, ruimtelijke kader momenteel
conserverend en restrictief is en dat we daarmee onze doelstelling ten aanzien van
duurzame opwekking niet gaan halen. Dit punt hebben we eerder in het proces - op
29 augustus 2017 - reeds meegegeven aan uw college van Gedeputeerde Staten.
Het Energieakkoord van Holland Rijnland uit 2017 is ambitieus en kent concrete
doelstellingen. Aan de uitvoering daarvan wordt inmiddels hard gewerkt. Zie voor
een nadere toelichting bijlage 1. Onderdeel hiervan is de regionale doelstelling om
op korte termijn (2025) 2,5 PJ aan duurzame opwek (zon en wind) te realiseren.
Aangevuld met minimaal 4,4 PJ duurzame opwek voor de lange termijn (2050), om
te voldoen aan een minimale verwachte vraag aan elektriciteit van 6,9 PJ.
Deze opgave is het afgelopen jaar ruimtelijk verkend met raadsleden uit alle
gemeenten binnen Holland Rijnland en stakeholders. Dit heeft geleid tot voorlopige
principes, die richting geven aan het nader uitwerken van de inpassing en verdere
planvorming en ontwikkeling van duurzame opwek in de regio. Deze voorlopige
sociaal-economische en ruimtelijke principes treft u als bijlage 2. Het streven is om
deze principes in de komende periode door te ontwikkelen tot kaders, waarbij de
formele juridische status en afdwingbaarheid een aandachtspunt vormen. Wij
hechten daarbij zeer aan een goede betrokkenheid van de gemeenteraden die
uiteindelijk de kaders en de nog op te stellen Regionale Energiestrategie (RES) vast

stellen.Wij willen daarbij tevens aangeven dat de RES een bouwsteen vormt voor de
brede en meer integrale afweging die in omgevingsplannen gemaakt wordt.
De vermelde ruimtelijke principes kennen een onderscheid tussen de korte termijn
(tot 2025) en langere termijn (2025 – 2050). Voor de korte termijn ambities (2,5 PJ in
2025) kwam de opwek langs bestaande infrastructuur duidelijk naar voren als
interessante ruimtelijke zoekrichting. Een eerste globale verkenning in die lijn treft u
aan als bijlage 3.
Beleid en regelgeving van de provincie (in elk geval de Visie Ruimte en Mobiliteit en
straks Omgevingsbeleid) vormt hierbij een relevante invloedsfactor: deze beperkt de
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realisatie van nieuwe windturbines en van grootschalige zonnevelden. Het behalen
van onze, gezamenlijke regionale ambities, zeker voor de lange termijn, is hiervan
sterk afhankelijk.
Ook zijn we er ons van bewust dat er in het kader van het nationale Klimaatakkoord
rondom de RESsen nog gesprekken lopen en vanzelfsprekend zullen we ervoor
zorgen dat we de afspraken zoals gemaakt in het Energieakkoord Holland Rijnland
congruent worden aan de afspraken in het nationale Klimaatakkoord. We
benadrukken, mogelijk ten overloede, dat het aanbod en verzoek in deze brief niet
bedoeld is als RES, maar zich richt op concretisering van een specifiek onderdeel
van de regionale ambitie.
Verzoek om verruiming regelgeving en samenwerking in het vervolgtraject
In het verlengde van voorgaande verzoeken wij u dan ook om op korte termijn in het
provinciale omgevingsbeleid meer ruimte te maken voor initiatieven voor het
opwekken van duurzame energie met zonnevelden en windturbines met een breed
draagvlak, en daarbij aan te sluiten in het proces dat wij momenteel met 17 partijen
inzetten. Dat betreft het verruimen:
 van de mogelijkheden om duurzame elektriciteit langs infrastructuur op te
wekken met het oog op de doelstelling van 2,5 PJ in 2025;
 van de provinciale kaders in bredere zin met het oog op de lange termijn
doelstelling.
Wij vragen u om hierover het gesprek aan te gaan en hierin samen op te trekken. En
hiermee toe te werken naar aangepast en passend omgevingsbeleid met meer
ruimte voor bovengenoemde initiatieven. Wij nodigen u tevens uit om in het kader
van het Regionaal Energieakkoord actief deel te nemen aan het maatschappelijke
gesprek over windenergie en zonnevelden dat komende periode doorlopen zal
worden. Ook nodigen wij u van harte uit om samen met ons met de rijksoverheid in
gesprek te gaan want ook daar bestaan belemmeringen die weggenomen moeten
worden om de verduurzaming van onze energievoorziening mogelijk te maken.
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Momenteel staan er 4 turbines bij Heineken langs de N11, 4 bij Alphen aan den Rijn langs
de N11. Daarnaast worden deze zomer 2 turbines herplaatst langs de A4 bij Zoeterwoude
(Papemeer). Tevens zijn er twee locaties voor windturbines door de provincie aangewezen:
één bij Akzo in Teylingen en één bij het Valkenburgse Meer in Katwijk.

We verzoeken u met klem dit aanbod te verzilveren door in een nieuwe
statenperiode ruimte te bieden voor het realiseren van onze ambities. Graag gaan
we daarbij met u in gesprek over de vormgeving van het vervolgtraject.
Hoogachtend,
het Dagelijks Bestuur
Holland Rijnland,
de secretaris-directeur,

de voorzitter,

L.A.M. Bakker

H.J.J. Lenferink

Bijlagen:
1. Context: Energieakkoord Holland Rijnland, RES en vervolg
2. Voorlopige sociaal-economische en ruimtelijke principes
3. Een eerste globale verkenning naar opwekkingsmogelijkheden van duurzame
energie langs infrastructuur

