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15.33 – 15.45
01
Opening, mededelingen, verslag vorige Stuurgroep en vaststelling agenda

Verslag Stuurgroep Regionale Energietransitie 10 januari 2019.
Het verslag wordt vastgesteld.

VNG congres op 5 juni 2019: oproep om te verdiepen (signaleren), gezamenlijk optrekken als regio .
Op 5 juni 2019 vindt tijdens het VNG Jaarcongres de ALV plaats. Daar staat onder andere het onderwerp
Klimaatakkoord geagendeerd. Er worden drie regionale bijeenkomsten georganiseerd vanuit de VNG (op
9, 14 en 16 mei) voor raads - en collegeleden ter voorbereiding op de ALV. Karin Hoekstra geeft aan
waarschijnlijk naar de bijeenkomst te gaan op 16 mei 2019 in Utrecht. Jeroen Ververs zal de uitnodiging
voor de informatiebijeenkomsten doorsturen naar de Stuurgroepleden.

Dashboard Energieakkoord Holland Rijnland: https://monitor.wijzijnon.nl/dashboard
In samenwerking met ABF Research en de Klimaatmonitor van Rijkswaterstaat is er een dashboard
ontwikkeld dat de voortgang van het Energieakkoord volgt. We zijn hiermee de tweede regio (na Drenthe)
die een dergelijk dashboard hebben.
15.45 – 16.17
02
Van Energieakkoord naar RES

De Stuurgroepleden bespreken de discussienota RES die bijgevoegd is als bijlage bij de agenda.
Reacties van de Stuurgroepleden op de discussienota
 Liesbeth Spies geeft aan dat het participatieproces een belangrijk onderwerp is om ons op te richten.
 Karin Hoekstra merkt op dat het van belang is om de raden goed mee te nemen in het proces
(draagvlak creëren).
 Fleur Spijker toont het belang aan van gezamenlijkheid, tijdigheid, samenwerking, vasthouden aan
de opgestelde ambities, betaalbaarheid en een stapsgewijze doorkijk richting 2050.
 Martine Leewis wijst op het maken van een onderscheid met onze ambities en geeft de suggestie
van het opstellen van een ‘routekaart’ (waar zetten wij onze energie op in?).
 Liesbeth Spies geeft aan dat we vooral moeten doorgaan met hetgeen dat we met elkaar hebben
afgesproken in het Energieakkoord en ons niet teveel te laten afleiden. Het is van belang om het
verschil zichtbaar te maken tussen het Energieakkoord Holland Rijnland en de handreiking RES
(zowel in proces, ambities als eenheden waarmee wordt gerekend). Zoals het er nu voor staat is de
planning dat er na de zomer een procesvoorstel richting de raden zal gaan. Daarbij is het belangrijk
om op te halen wat de behoeften zijn van de individuele gemeenten en wat het niveau is wat betreft
het participatieproces (lokaal/regionaal).
 Ronald Prins wijst op het belang van het betrekken van netbeheerders in de Stuurgroep.
 De Stuurgroepleden stemmen in met opstellen van een procesvoorstel. Belangrijke punten zijn: de
vergelijking tussen het Energieakkoord Holland Rijnland en de handreiking RES (inhoud, proces en
eenheden) en het participatieproces (het betrekken van raden en inwoners ).
 Voorstel voor het PHO Energie van 22 mei 2019: het opstellen van een A4 waarin vermeld staat dat
we als Stuurgroep werken aan een notitie (wat staat ons te wachten in het kader van de RES)?
Daarnaast het voornemen aangeven dat we een vergelijking gaan make n tussen het Energieakkoord




Holland Rijnland en de handreiking RES en vermelden dat we op het gebied van participatie richting
de portefeuillehouders met een procesvoorstel komen (dat zal na de zomer zijn). Op 22 mei tijdens
het PHO Energie zal het vooral gaan om een eerste gedachtewisseling. Vervolgens kunnen we dit in
de Stuurgroep van 20 juni 2019 verder uitwerken.
Ronald Prins legt het verband met de MER als één van de bouwstenen. Een onderwerp om nog
gezamenlijk te bespreken is: wat is ons ambitieniveau RES?
Liesbeth Spies wijst op het belang van het opnemen van open vragen richting het PHO van 22 mei.

16.17 – 16.46
03/05 Stand van zaken uitvoeringslijnen en Warmte

In het PHO Energie op 30 januari 2019 is het Uitvoeringsprogramma 2019 vastgesteld. Hierbij is gekozen
voor meer focus, het integreren van de lijn Duurzame Greenports en het in samenhang uitvoeren van de
uitvoeringslijnen Energiebesparing en Zon op daken.

Leiding over Oost en brief aan EZK Dimensionering van het regionaal warmtetransportnet.
Fleur Spijker licht de stand van zaken toe rondom de Warmterotonde. De aanbesteding is on hold gezet.
Er wordt nu toegewerkt naar bruikbare vergunningen voor het gehele traject met als volgende fase het
ingaan van de aanbesteding en het nemen van het financiële besluit. De vraag is wanneer de volgende
fase van aanbesteding kan ingaan. Fleur Spijker geeft aan dat er nog gesprekken zullen volgen . Vanuit
Leiden wordt geprobeerd zoveel mogelijk zicht te krijgen op het tijdspad van het project.

Stand van zaken regionale warmtevisie.
Martijn Romijn licht het proces rondom te regionale warmtevisie toe. In samenwerking met CE Delft en
APPM is de planning om serious games te organiseren voor raadsleden, stakeholders en bestuurders.
De Stuurgroepleden geven aan dat er goed over nagedacht moet worden over hoe de raden betrokken
zullen worden: hoe doen we dit en hoe past dit binnen de planning? Karin Hoekstra geeft de suggestie
een procesvoorstel te maken met welke stappen er worden doorlopen, welke rol de raad heeft, hoe gaan
we daar komen en wat is de stip op de horizon? De Stuurgroepleden geven aan dat de beschrijving van
het eindproduct in het plan van aanpak anders verwoord moet worden en dat het tussenproduct nog
ontbreekt. In plaats van het een ‘warmtevisie’ te noemen zou een ‘studie naar vragen en mogelijkheden’
passender zijn. Liesbeth Spies vat samen: de planning zal worden bijgesteld en er zullen voor nu geen
serious games georganiseerd worden met raadsleden en stakeholders. Het gaat om een ander product,
de vraag is of we dezelfde stappen moet doorlopen.

Uitvoeringslijn Energiebesparing: op woensdag 27 maart 2019 was het startmoment van
schooldakrevolutie Holland Rijnland. Op deze dag hebben schoolbesturen, de gemeenten van de regio
Holland Rijnland, de Omgevingsdienst West-Holland en Stichting Schooldakrevolutie gezamenlijk hun
intentie uitgesproken om aan de slag te gaan met de verduurzaming van scholen in de regio Holland
Rijnland. Martine Leewis geeft aan dat nog niet alle gem eenten een scholen scan hebben aangevraagd
en zij doet een oproep aan gemeenten om dit nog te doen.
16.46 – 17.00
04
Uitvoeringslijn Ruimte en Energie

Liesbeth Spies geeft aan dat er verkennende gesprekken zijn gevoerd met Rijkswaterstaat en Liander.
Rijkswaterstaat is op zoek naar meekoppelkansen bij de verbreding van de A4. Er zijn nu verschillende
sessies geweest. Er is veel enthousiasme, het is nu afwachten wat er mee gedaan gaat worden . Jeroen
Ververs geeft aan binnenkort in gesprek te gaan met Heineken gezien hun ambities op het gebied van
energie.

Terugkoppeling werksessie opwek langs infrastructuur van 9 april 2019 : er is vanuit het Energieakkoord
Holland Rijnland een werksessie georganiseerd met kaarten van de A4, A44 en N11 in het kader van de
opwekking van duurzame energie. Ingezoomd op de drie wegen, maar ook gekeken wat is er mogelijk
langs spoor en vaarwegen (welke type opstellingen). Er zullen vervolgsessies georganiseerd worden om
verder in te zoomen op de wegen.

De Stuurgroepleden tonen het belang aan van het verder ontwikkelen van de sociaal - economische
kaders. Actie voor de Stuurgroep van 20 juni 2019: een verdere concretisering van de sociaal economische en ruimtelijke kaders. Uiteindelijk zullen de kaders door de raden worden vastgesteld.

17.00 – 17.01
06
Stand van zaken financiën en voorstel trekkerschap

Er is een notitie bij de agenda gevoegd waarin wordt aangegeven hoe het budget er voor 2019 uit ziet en
wat de verwachtingen zijn wat betreft het overs chot 2018 het overschot 2018, bijdrage voor proces
rondom de RES en wordt een voorstel gedaan voor de financiële tegemoetkoming aan de gemeenten die
capaciteit leveren voor het trekkerschap van een uitvoeringslijn.

De Stuurgroepleden gaan akkoord met de notitie stand van zaken financiën Energieakkoord Holland
Rijnland.
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