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Geacht college,

Graag bleden wij u bij deze het Convenant 2025 Energietransitie Midden-Holland inclusief toelichting
aan. Het convenant sluit ons Inziens goed aan bij de ultspraken In de recente brief van gedeputeerde
Bom-Lemstra om “in nauwe samenspraak met inwoners en belanghebbenden de ruimte voor de
energietransitie te verkennen". Wij willen daarom GS verzoeken om zich ook te verbinden aan dit
convenant.
Wij, de samenvyerkende partijen voor een energieneutrale regio, hebben ons verbonden aan het
Convenant 2025 Energietransitie Midden-Holland om samen met zoveel mogelijk maatschappelijke
partijen verder te werken aan de energietransitie. Het doel daarbij is een energie- en klimaatneutrale
en bijna fossiele energievrije regio in 2050. Het afgelopen jaar zijn hier al stappen in gezet. Tijdens het
landelijke traject waarin Midden-Holland als een van de vijf pilotregio’s optrad voor regionale aanpak
voor de energietransitie is met heel veel partijen onderzocht wat de regionale opgave is, welke
mogelijkheden er zouden kunnen zijn om de ambitie voor besparing en duurzame opwek te halen en
welke routes in de regio kunnen worden afgelegd om de doelstellingen voor 2050 te halen.
Deze zoektocht heeft geleid tot het opstellen van de Verkenning Regionale Energiestrategie MiddenHolland (zie link^). Tevens is tijdens en sinds de pilot een aantal projecten gestart en/of verbreed.
Het naar boven gekomen gevoel van urgentie heeft als een vliegwiel gedlend. Vooral op lokaal niveau
zijn belangrijke stappen gezet. Zo zijn de gemeenten gestart met warmteanalyses om op basis
daarvan de planvorming voor aardgasloze verwarming van gebouwen op korte termijn mogelijk te
maken. Voor een toename van duurzame elektriciteitsopwekking werken bedrijven, gemeenten en
inwoners samen aan plannen meer grote daken vo! te leggen met zonnepanelen. De maatschappi]
vraagt voor wat betreft de gekozen energiemix om duidelijkheid om de eigen aanpak gericht te kunnen
gaan uitvoeren. De pilot heeft daarom geleid tot een vervoigtraject van voortgaande samenwerking en
1 https://www.odmh.nl/thema/duurzaamheid/enerQie/beDalen-locatie/ Voor het rapport Verkenning zie
de onderste link onder “De ateliers zijn gehouden op”
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concretisering van doelstellingen en uitvoering in projecten, met oog voor ruimlelijke aspecten. Dczo
vier aspecten komen In het convenant aan de orde.
De opgave is groot, zoals ook door uw gedeputeerde Bom>Lemstra wordt benadrukt in haar brief van
27 maart jl^. Stilzitten is inderdaad geen optie, dus samen gaan we in elk geval voor 2025 duidelijke
hoeveelheden energle besparen (3,9 Petajoule) en duurzaam opwekken (4,9 Petajoule). In het
convenant stellen we de doelen voor 2025 zodanig dat ze passen op de weg naar het einddoel in
2050. We gebruiken 2018 om gezamenlijk per partij vast te stellen voor welk deel van die besparing
en opwekking elk verantwoordelijk is.
Ook zal in het vervolgtraject goed onderzocht worden waar de duurzame opwekopties het beste in het
landschap geplaatst kunnen worden. De Verkenning Energiestrategie Midden-Hotland geeft daarvoor
al enkele denkrichtingen.
In dit traject hebben wi) de provincie hard nodig. Wij vertrouwen er dan ook op dat u met ons dit
convenant wilt onderschrijven en samen met ons aan de slag zult willen gaan.
Hoogachtend,

Namens de ondertekenaars,
Gemeente Alphen aan den Rijn; gemeente Gouda; gemeente Waddinxveen, gemeente Zuidplas,
gemeente Bodegraven-Reeuwijk, gemeente Krimpenerwaard, Hoogheemraadschap Schieland en de
Krimpenerwaard; Duurzaamheidsplatform Gouda; Energiek Alphen; LTO-Noord;
Duurzaamheidsplatform Waddinxveen; MozaTek Wonen; QuaWonen; Woonpartners; Liander, Stedin

Bijiage:
Convenant RES 2025 met toelichting

^. "De vergezichten naar 2050 en de ambities daarvoor bij gemeente, regio en provincie zijn groots
qua C02-reductie, energiebesparing en duurzame energieopwokking. Voor besparing, warmte 6n
elektriciteit hebben we echter nog grote stappen te zetten.”.
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