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Vraag 1) De RES stelt dat mobiliteit 30 procent van het energieverbruik in Holland Rijnland veroorzaakt. Hoe is dit 
berekend? Vallen hieronder belangrijke verkeersaders als de A4 en de A44? En de binnenvaart? En alle 
vliegbewegingen in het luchtruim boven onze regio? 

Antwoord: 
Voor de berekening van het energiegebruik zijn cijfers van de Klimaatmonitor gebruikt. Dit is inclusief snelwegen en 
binnenvaart. Het (internationaal) vliegverkeer valt hier niet onder. Dit is dezelfde scope als het Holland Rijnland 
Energieakkoord uit 2017 en de gebruikelijke scope voor het boekhouden van energiestromen van gemeenten. Voor 
een groot deel worden deze verbruiken berekend op basis van de data uit de ANPR camera's. 

Vraag 2) Waar het gaat om besparingsmogelijkheden in het kader van de RES, vallen deze sectoren of verkeersaders 
dan binnen of buiten de reikwijdte van ons beleid? Als ze erbinnen vallen, hoe gaan we hier dan invloed op 
uitoefenen? En als ze erbuiten vallen, hoe gaan we er dan invloed op uitoefenen?

Antwoord: 
Tweederde van het energiegebruik van mobiliteit vindt in Holland Rijnland plaats buiten de snelwegen. Daarnaast 
blijkt uit landelijke studies dat ca. 2/3 van het verkeer op de snelweg een regionale bestemming heeft. Precieze data 
voor onze regio ontbreekt helaas. In RES 1.0 hebben wij een aantal bouwstenen en maatregelen geformuleerd die 
(mogelijk) bijdragen aan het verminderen van CO2 -uitstoot en energieverbruik voor mobiliteit. Deze bouwstenen 
en maatregelen richten zich op verkeer binnen de regio. De concretisering van de RES zal plaatsvinden in de 
Regionale Strategie Mobiliteit (RSM). 

Vraag 3) Wat is op dit moment de stand rond de duurzaamheidslening? Welk deel van het beschikbare budget is 
verstrekt? Hoeveel aanvragen zijn er gedaan en voor welke doeleinden? Ontvangt de gemeente vragen of klachten 
over de duurzaamheidslening?

Antwoord: 
De totale beschikbare budget voor de duurzaamheids- en stimuleringslening bedraagt 1.3 miljoen. Per 31 december 
2020 zijn er 141 aanvragen voor de duurzaamheidslening toegekend voor een totaalbedrag van € 943.842,-.  Wat 
betreft de stimuleringslening zijn tot op heden 2 leningen verstrekt voor een bedrag van € 73.835,-.  Per saldo is er 
nog € 463.877,- beschikbaar in het fonds. Dit budget is inclusief aflossingen en rente van reeds verstrekte leningen. 

Vraag 4) Van welk type windturbines wordt uitgegaan in de berekeningen in de RES (ashoogte, 
rotordiameter/tiphoogte)?

Antwoord:

Er is bewust gebruik gemaakt van de wat 'kleinere' 3.6 MW turbine (zoals ze nu bij Heineken staan) en niet de 

grotere 5.6 MW turbine. Die laatste levert qua opwerk meer op, maar de restricties en impact is ook veel groter. De 

exact gebruikte referentie turbine is de 3,6 MW Nordex N117 turbine. Deze windturbine heeft de volgende 

afmetingen:

-      Ashoogte: 106 meter

-      Rotordiameter: 116,8 meter 

- Tiphoogte  164,4


