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Onderwerp:
Beheer rijksbijdrage RES door Holland Rijnland
Beslispunten:
1. het beheer van de rijksbijdrage RES (van (€ 1.258.118,-) bij Holland Rijnland te
beleggen, in het verlengde van het Energieakkoord Holland Rijnland
2. de begroting 2019, 2020 en 2021 van Holland Rijnland te verhogen met
respectievelijk € 50.000,-, € 708.118,- en € 500.000,- via een doeluitkering die
binnen komt bij de gemeente Alphen aan den Rijn als ontvangende organisatie
3. deze budgetten in de begroting van Holland Rijnland te oormerken voor de
ontwikkeling en uitvoering van de Regionale Energiestrategie (RES)
4. jaarlijks verantwoording af te leggen aan alle gemeenten en partners bij de RES
over de besteding van dit budget
Inleiding:
Als onderdeel van het Klimaat Akkoord stellen 30 regio’s in Nederland een Regionale
Energie Strategie op. Deze strategie vormt het kader waarbinnen de verschillende regio’s
het beoogde resultaat van hun verduurzamingsopgave gaan realiseren. Om dit proces te
ondersteunen stelt het Rijk voor een periode van drie jaar (2019, 2020, 2021) middelen
beschikbaar voor de ondersteuning van het RES-proces. Het is de bedoeling dat de
regio’s deze middelen doelgericht inzetten voor de definiëring van hun Regionale
Energiestrategie. Juist om de doelgerichtheid van de inzet van de middelen te versterken,
vindt de besluitvorming over de besteding van de middelen in de regio’s plaats. Alphen
aan den Rijn maakt onderdeel uit van het regionale samenwerkingsverband Holland
Rijnland als het gaat om het opstellen, en behalen van de doelen in de RES. Het Rijk
heeft besloten dat de middelen beschikbaar komen via gemeenten of provincies. Voor
Holland Rijnland regio heeft Alphen aan den Rijn zich beschikbaar gesteld om de
rijksbijdrage namens de regio te ontvangen.
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.
Argumenten:
1.1 Gebruik maken van de projectorganisatie Energieakkoord Holland Rijnland
Na de totstandkoming van het Energieakkoord Holland Rijnland staat er een
projectorganisatie rondom het thema energie met een PHO+ Energie, een
Stuurgroep, een projectgroep en diverse werkgroepen. Ook is er financiering

geregeld voor de uitwerking en uitvoering van de diverse uitvoeringslijnen. Het is
logisch om hier gebruik van te maken bij de RES.
Dit is ook conform de notitie Van Regionaal Energieakkoord naar RES, zoals
besproken in de Stuurgroep van 5 september en het PHO+ Energie van 25
september
2.1 Budget voor 3 jaar met nadruk in 2020
Het rijksbudget is voor 2019, 2020 en 2021 maar komt pas eind 2019 beschikbaar.
Gelukkig hebben we zelf al budget gereserveerd voor de uitvoering van het
Uitvoeringsprogramma Regionaal Energieakkoord Holland Rijnland. De nadruk zal
komen te liggen in 2020. Een gespecificeerde begroting voor de uitvoering van de
RES in 2020 en 2021 volgt eind dit jaar, na vaststelling van het Klimaatakkoord.
Het budget komt als doeluitkering binnen via de gemeente Alphen aan den Rijn, maar
wordt overgeheveld naar Holland Rijnland
3.1 Doeluitkering bestemd voor RES
De doeluitkering vanuit het Rijk is bestemd voor het ontwikkelen van een RES in onze
regio. De verantwoording naar het Rijk toe is nihil, het gaat er om dat de bestedingen
in worden gezet voor de RES. De activiteiten voor de RES gaan samen op met die
voor de uitvoering het Regionaal Energieakkoord
4.1 Jaarlijkse verantwoording over besteding rijksbijdrage RES
Vanuit Holland Rijnland zal jaarlijks verantwoording afgelegd worden over de
bestedingen vanuit deze rijksbijdrage RES. Dat gebeurt aan alle gemeenten
(specifiek aan Alphen aan de Rijn als ontvangende organisatie van deze rijkbijdrage)
en aan de partners van het Regionaal Energieakkoord Holland Rijnland
Kanttekeningen/risico’s:
2.1 Exacte besteding over de jaren nog lastig in te schatten
Het is momenteel nog lastig in te schatten welk deel van het budget in welk jaar
uitgegeven zal worden. De nadruk zal komen te liggen op 2020. Maar ook in 2021 zal er
nog veel werk verzet moeten worden. Eind dit jaar zal er een meer gedetailleerde
begroting voorgelegd worden aan Stuurgroep en PHO+ Energie.
Financiën:
Om het beheer van deze middelen te beleggen bij Holland Rijnland is het noodzakelijk
dat deze worden opgenomen op de begroting van Holland Rijnland. Het is aan het AB om
over deze begrotingswijziging te besluiten.

Jaarlijks kunnen bij resultaatbestemming, middels een apart voorstel, eventueel
overblijvende middelen worden overgeheveld naar het volgende jaar.
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).
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. Ondertekende Bevestiging ontvangende organisatie van rijksbijdrage RES,
2. Overzicht rijksbijdrage RES regio's.
3. Overzicht vragen over rijksbijdrage RES.
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