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Deelname provincie Zuid-Holland aan het
energieakkoord Holland Rijnland.

Bijlagen

Energieakkoord Holland Rijnland
2017-2025

Geachte Statenleden,
Ter uitvoering van de strategie ‘samen aan de slag’ werkt de provincie samen met alle regio’s in
Zuid-Holland aan een plan dat vorm en inhoud geeft aan de energietransitie op regionale schaal.
Holland Rijnland de eerste regio die op eigen initiatief en volgens eigen werkwijze met haar
decentrale bestuurlijke partners tot een energieakkoord is gekomen.
Met dit akkoord gaan de regiopartners als eerste aan de slag met de warmtetransitie, het
stimuleren van zonnepanelen op bestaande bouwwerken en het verkennen van de ruimtelijke
mogelijkheden in een zogenaamd ‘atelier energie en ruimte’ voor wind- en zonne-energie. In de
brief die u in april van gedeputeerde Weber ontving over de stand van zaken van de regio-aanpak
van de energietransitie is hierover uit alle regio’s uitvoeriger bericht.
Andere actielijnen waar de regio de komende periode mee aan de slag gaat zijn het
verduurzamen van de mobiliteit, de greenports in de regio en het geven van het goede voorbeeld
als overheid bij onder meer het eigen vastgoed en gebouwen met maatschappelijke functies.
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Het college heeft er vertrouwen in dat door middel van deze aanpak in de komende jaren
activiteiten worden uitgevoerd die een bijdrage leveren aan deze doelen. Mede daardoor komen
de gemeenten in positie, raken vertegenwoordigers van maatschappelijke functies zoals in de
volkshuisvesting en het onderwijs betrokken, net als burgers. Het ontstaan van coöperatieve
samenwerkingen van burgers een maatschappelijke partners is daarvan een duidelijk signaal.

Hoogachtend,
Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,
secretaris,
voorzitter,

drs. J.H. de Baas

drs. J. Smit
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