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Platformtaak volgens Dagelijks Bestuur

Elke (energie)regio in Nederland is – na
vaststelling van het Klimaatakkoord – verplicht
een Regionale Energiestrategie (RES) vast te
stellen. In Holland Rijnland betekent dit een
opvolger van het Regionaal Energieakkoord
Holland Rijnland uit 2017
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Advies PHO

Vrijgave notitie – na aanpassing op onderdelen –
voor bespreking in AB en de raden, via de
wethouders Energie.
n.v.t.
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Reden afwijking eerdere
besluitvorming en wijze
afwijken
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Essentie van het voorstel

In de notitie staat de aanpak beschreven om te
komen van het Regionaal Energieakkoord naar
een Regionale Energiestrategie.
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Inspraak
Financiële gevolgen
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Bestaand Kader

Nee
Geen; er volgt een rijksbudget en die wordt via het
Gemeentefonds uitgekeerd aan de gemeente
Alphen aan den Rijn en vervolgens toegevoegd
aan de begroting van Holland Rijnland voor de
jaren 2019, 2020 en 2021.
Daarnaast zullen de gemeenten voor de
implementatie van de RES straks
investeringsbudget moeten gaan reserveren.
Klimaatakkoord
Regionaal Energieakkoord Holland Rijnland
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Onderwerp:
Van Energieakkoord Holland Rijnland naar een RES

Beslispunten:
1. Kennisnemen van de notitie met daarin het voorstel hoe te komen van een
Regionaal Energieakkoord Holland Rijnland naar een RES
Inleiding:
Nederland is opgedeeld in 30 energieregio’s of RES-regio’s. Elk van deze regio’s heeft de
taak om een Regionale Energiestrategie (RES) op te stellen. Het maken van een RES is
een van de maatregelen die volgen uit het Klimaatakkoord, dat op 28 juni 2019 door het
kabinet is gepubliceerd. Het is de Nederlandse uitwerking van de internationale
klimaatafspraken van Parijs (2015).
De RES is een document waarin tot 2030 (met een doorkijk naar 2050) de opgaven voor
duurzame elektriciteit opwek en de opgaven voor de gebouwde omgeving
(energiebesparing en warmte) zijn uitgewerkt. Duurzame mobiliteit, landgebruik of
landbouw kunnen ook opgenomen worden, maar zijn niet verplicht. Binnen de regio’s
werken de gemeente, provincie en het waterschap samen met stakeholders om te komen
tot een RES.
In Holland Rijnland werken we reeds gezamenlijk aan de uitvoering van het Regionale
Energieakkoord uit 2017. Als vooruitstrevende regio met een eigen ambitie is Holland
Rijnland bezig om een energieneutrale regio te worden. Het verder uitwerken en invullen
van deze ambitie vraagt om focus en samenhang in de activiteiten.
Alle gemeentes in Nederland zijn onderdeel van een RES-regio. Holland Rijnland is ook
een RES-regio. De bijdrage vanuit het Nationale Programma RES (NP RES) kan de
komende twee en half jaar een relevante jaarlijkse bijdrage aan kennis, inspiratie en
(proces)middelen vormen voor de verdere ontwikkeling van onze RES. Voorwaarde
daarbij is dat de regio een RES maakt en oplevert, geënt op de hiervoor ontwikkelde
handreiking RES van het NP RES. Op basis van de handreiking blijkt dat het huidige
Energieakkoord op onderdelen aanvulling vraagt om als volwaardige RES gezien te
kunnen worden. Hierbij kan door slim inrichten en prioriteren van werkzaamheden dit gat
deels gedicht worden.
Het landelijke Klimaatakkoord is reeds onderschreven door het Rijk. De partners IPO,
UvW en VNG leggen het akkoord nog voor aan hun achterban. Voor de VNG gebeurt dat
in een buitengewone vergadering van de VNG op 29 november 2019.
In bijgaande notitie wordt het proces beschreven om tot een RES te komen. Deze notitie
staat ook op de website www.wijzijnon.nl van het Energieakkoord Holland Rijnland en

wordt door de bestuurders naar hun raden, staten, Verenigde Vergadering en Algemeen
Bestuur verstuurd.
Beoogd effect:
Holland Rijnland wil in 2050 een energieneutrale regio zijn. Daarmee geeft de regio
invulling aan nationale en internationale doelstellingen op het gebied van klimaat en
energie. In 2050 moet het energieverbruik binnen de regio volledig worden gedekt door
energie uit duurzame energiebronnen of restbronnen. Daarvan komt minstens 80% uit
onze eigen regio. De resterende 20% vullen we in door bijvoorbeeld restwarmte of
geothermie uit de nabijheid van onze regio. Ook zetten we in op 30% energiebesparing
ten opzichte van ons huidige energiegebruik.
In het Energieakkoord, en straks in de RES, staan de ambities verwoord op het gebied
van energie.
Argumenten:
1.1 De notitie beschrijft onze regionale aanpak om te komen tot een RES
Nadat we twee jaar geleden een Regionaal Energieakkoord hadden gesloten met elkaar
werden de contouren van het Klimaatakkoord zichtbaar en daarmee ook de noodzaak om
voor elke regio een RES te ontwikkelen. Maar wat moesten wij daarmee? Die hadden we
toch immers al? De afgelopen periode hebben we ons enerzijds gericht op de uitwerking
en uitvoering van het Regionaal Energieakkoord en anderzijds goed gekeken naar de
ontwikkeling in Nederland. Bijgaande notitie is de resultante van het verenigen van beide
sporen tot een eigen, regionale aanpak.
Kanttekeningen/risico’s:
Bij het thema energie gaan we gaan we gezamenlijk een proces in om te komen tot een
RES. Dat gaat veel discussie opleveren over ambities, uitvoerbaarheid, draagvlak e.d. Er
zijn vele risico’s te benoemen. Tegelijkertijd biedt het ook veel kansen in de zin van een
klimaatneutrale toekomst, een betere gezondheid en veel kansen voor een groene,
regionale economie. Belangrijk is dat alle partners zich kunnen vinden in de
uitgangspunten die we aan de voorkant met elkaar opstellen.
Financiën:
Dit voorstel heeft geen directe financiële consequenties. Er volgt nog een rijksbudget van
1,2 miljoen euro voor onze regio, ten behoeve van het opstellen van de RES. Deze
doeluitkering wordt via het Gemeentefonds uitgekeerd aan de gemeente Alphen aan den
Rijn en vervolgens toegevoegd aan de begroting van Holland Rijnland voor de jaren
2019, 2020 en 2021. Daarnaast zullen de gemeenten voor de implementatie van de RES
en voor de lokale ambities op energie, straks investeringsbudget moeten gaan
reserveren.
Planning:
De voorbereidingen voor de RS Holland Rijnland zijn reeds enkele jaren geleden gestart
met de totstandkoming van het Regionaal Energieakkoord. Nadat helder was dat elke
regio een RES moest ontwikkelen is in onze regio het traject gestart dat moet leiden tot
een concept RES in juni 2020 (besluitvorming vanaf maart 2020) en een definitieve RES
in 2021 (besluitvorming vanaf maart 2021).

Bijgaande notitie wordt de komende periode toegestuurd naar de
volksvertegenwoordigers van alle 17 de partners van het Energieakkoord Holland
Rijnland.
Evaluatie:
Het proces om te komen tot een RES zal na het uitkomen van de definitieve RES worden
geëvalueerd. Verantwoording over de bestedingen zal tussentijds plaats vinden.
Bijlagen:
1. Notitie ‘Van Regionaal Energieakkoord Holland Rijnland naar Regionale
Energiestrategie (RES) Holland Rijnland’
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