
Uitnodiging persbijeenkomst 

Leiden, 17 februari 2020

Toelichting op de concept RES

Locatie: Holiday Inn, Utrechtzaal
Haagse Schouwweg 10
2332 KG Leiden

Datum: 19 februari 2020
Tijdstip: 18.45-19.15 uur

De gemeenten binnen Holland Rijnland, het samenwerkingsverband Holland Rijnland, de 
Provincie Zuid-Holland, de omgevingsdienst West-Holland en het hoogheemraadschap van 
Rijnland nodigen u hierbij uit voor de persvoorlichting op bovenstaande tijdstip en locatie. 

Binnen Holland Rijnland werken we met zeventien partijen gezamenlijk aan de regionale 
energietransitie. Onze regionale ambitie is om in 2050 een energieneutrale regio te zijn en 
daarmee invulling te geven aan de nationale en internationale doelstellingen op het gebied 
van klimaat en energie. 

Momenteel werken we aan het omzetten van ons in 2017 afgesloten energieakkoord in een 
Regionale Energiestrategie (RES). Deze RES is een instrument om gezamenlijk keuzes te 
maken voor de opwekking van duurzame elektriciteit, de warmtetransitie in de gebouwde 
omgeving en de benodigde opslagmogelijkheden en de energie-infrastructuur. Op 1 juni 
moeten alle dertig RES-regio’s van Nederland hun concept RES gereed hebben. Daarom 
werken binnen alle regio’s gemeenten, provincies en waterschappen werken op dit moment 
samen aan de RES. 

Het thema staat dus binnen heel Nederland prominent op de agenda. Op 19 februari 
organiseert Holland Rijnland daarom een Themacafé Energie dat geheel gewijd is aan de 
concept RES Holland Rijnland, die op 1 juni gereed moet zijn. Hierin worden de verschillende 
denkrichtingen/scenario’s voor duurzame energieopwekking gepresenteerd. 

Voorafgaand aan dit Themacafé krijgt u de gelegenheid om vragen te stellen over de 
concept RES, de vier uitvoeringslijnen (Energie en Ruimte, Warmte, Energiebesparing en 
Duurzame mobiliteit) en het vervolgproces.

Tijdens het Themacafé zullen raadsleden en bestuurders met elkaar in gesprek gaan over de 
gezamenlijke opgave. Ook bij dit Themacafé bent u van harte welkom, alleen niet voor het 
maken van film- of geluidsopnamen. Dit in verband met de wet op de privacy.



Noot voor de redactie, niet voor publicatie

Voor meer informatie:

Vere Monkhorst
Programmasecretaris Regionale Energietransitie
v.monkhorst@hollandrijnland.nl, 06 868 203 35
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