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GS-Voorstel
Besluitnummer

PZH-2017-602042306 (DOS-2015-

0005387)

Contact

M. Mahler

070 - 441 87 78

m.mahler@pzh.nl

Onderwerp:

Energieakkoord Holland Rijnland

Publiekssamenvatting:

De provincie werkt samen met de gemeenten en het hoogheemraadschap van Rijnland  aan de 

energietransitie in de regio Holland Rijnland. Daarvoor is een akkoord op gesteld door deze 

partijen; het Energieakkoord Holland Rijnland 2017-2025.

In dat Energieakkoord staan zogenaamde actielijnen beschreven. De belangrijkste actielijnen zijn 

de warmtevoorziening voor ‘na de aardgastijd’, het ontwikkelen van duurzame energie met 

zonnepanelen op gebouwen en “anders kijken naar de ruimte” om te zien of er in de toekomst 

windmolens of zonneparken rondom de steden en in het buitengebied moeten komen.

Advies:

1. Aan te gaan het Energieakkoord Holland Rijnland 2017-2025 met de partijen:

 De verenigde vergadering van het Hoogheemraadschap van Rijnland, 

 Het dagelijks bestuur van de Omgevingsdienst West-Holland, 

 De colleges van B&W van de gemeenten Alphen aan den Rijn, Hillegom, Kaag en 

Braassem, Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Lisse, Nieuwkoop, Noordwijk, 

Noordwijkerhout, Oegstgeest, Teylingen, Voorschoten en Zoeterwoude, 

 Het dagelijks bestuur van Holland Rijnland;

2. Vast te stellen de GS-brief aan Provinciale Staten over het Energieakkoord Holland Rijnland;

3. Vast te stellen de publiekssamenvatting over het Energieakkoord Holland Rijnland.

Aangezien de Commissaris van de Koning, na rechtsgeldige besluitvorming door GS, bevoegd is 

de juridische binding aan te gaan, is het advies aan hem een machtiging af te geven aan de heer 

Weber, gedeputeerde energietransitie van de Provincie Zuid-Holland, om het Energieakkoord 

Holland Rijnland 2017-2025 met het Hoogheemraadschap van Rijnland, de omgevingsdienst
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West-Holland en de gemeenten in de gemeenschappelijk regeling Holland-Rijnland namens de 

Provincie Zuid-Holland, te ondertekenen.

Besluit GS:

vastgesteld met een machtiging voor de portefeuillehouder om de inleidende passage van de 

brief aan te passen.

Bijlagen:

Machtiging CdK Weber Energieakkoord Holland Riijnland

20170504 Definitief concept Energieakkoord Holland Rijnland 2017-2025

GS-brief over Energieakkoord Holland Rijnland
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1 Toelichting voor het College

In het afgelopen jaar is in de regio Holland Rijnland gewerkt aan een energieakkoord met de 

bestuurlijke partners; de 14 gemeenten en het Hoogheemraadschap van Rijnland.

In het akkoord beschrijft de regio hoe zij de energietransitie vorm wil geven. Omdat iedere partij 

daar net anders tegenaan kijkt, ligt in het akkoord de focus niet op doelen maar primair op de 

acties die nu worden uitgevoerd en of opgezet, en zijn tussendoelen, mijlpalen benoemd.

Financieel en fiscaal kader:

De provincie draagt bij aan deze acties met arbeid en middelen. Beide afkomstig uit reguliere 

budgetten.

Juridisch kader:

Het energieakkoord Holland Rijnland omvat een inspanningsverplichting. Partijen verbinden zich 

aan de doelen en de activiteiten die gezamenlijk zijn overeengekomen om aan die doelen te 

werken. Voor de provincie is dit een onderdeel van de uitvoering van de energieagenda Watt 

Anders.

De Commissaris van de Koning is bevoegd om , nadat GS rechtsgeldig hebben besloten, op 

grond van artikel 176 Provinciewet de juridische binding tot stand te brengen. Op grond van 

de door de CdK afgegeven machtiging wordt gedeputeerde Weber, gemachtigd om het 

energieakkoord Holland Rijnland met

 De verenigde vergadering van het Hoogheemraadschap van Rijnland, 

 Het dagelijks bestuur van de Omgevingsdienst West-Holland, 

 De colleges van B&W van de gemeenten Alphen aan den Rijn, Hillegom, Kaag en 

Braassem, Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Lisse, Nieuwkoop, Noordwijk, 

Noordwijkerhout, Oegstgeest, Teylingen, Voorschoten en Zoeterwoude, 

 Het dagelijks bestuur van Holland Rijnland;

namens de Provincie Zuid-Holland te ondertekenen.

2 Proces

De aanloop naar het energieakkoord Holland Rijnland geeft een interessant adaptief beeld. Waar 

anderhalf jaar geleden alleen de grote gemeenten, het waterschap en de provincie al een stevig 

eigen programma hadden waren de wat kleine perifere gemeenten nog maar zeer beperkt bezig 

met verduurzaming van de energievoorziening.

In de periode van het maken van het akkoord is het verschil in ambitie grotendeels geëgaliseerd  

en is bij bijna alle partijen ook inzet gemobiliseerd.

De 9 Holland Rijnland gemeenten die ook in de omgevingsbeleid-pilot ‘hart van holland’ actief zijn 

hebben de onderzoeken die in dat verband zijn gedaan ook duidelijk als inspiratiebron kunnen 

gebruiken om inhoud te geven aan de samenwerking als geheel en er bestuurlijk de juiste waarde 

aan toe te kennen op lokaal niveau. Bepaalde onderzoeken die in pilot verband zijn gedaan zijn in 

een volgend fase verbreed voor de hele regio.
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3 Communicatiestrategie

De communicatie over het energieakkoord Holland Rijnland wordt onder regie van de 

samenwerking door het regio-orgaan verzorgd. Onderwerpen waar de provincie een specifieke 

bijdrage aan levert of een afwijkende rol speelt, worden meegenomen in de communicatie over de 

energietransitie door de provincie. 
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