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Energietransitie in Holland Rijnland 
Met deze nieuwsbrief brengen wij u op de hoogte hoe 

Holland Rijnland toewerkt naar een energieneutrale regio. 

 

  

Corporaties en de energietransitie 

De energietransitie heeft onmiskenbaar een grote invloed op de gebouwde omgeving. 

Zowel in de opgaven energiebesparing, duurzame opwekking en de warmterotonde 

speelt woningbouw een prominente rol. Holland Rijnland organiseerde daarom een 

speciale bijeenkomst voor woningbouwcorporaties over de regionale energietransitie. Op 

24 januari kwamen tientallen bestuurders en medewerkers van de regionale corporaties 

en gemeenten uit de regio bijeen in de Nieuwe Energie in Leiden. 

Lees hier meer  
 

 

 

  

Warmterotonde stap dichterbij 

Zowel de provincie Zuid Holland als de gemeente Rotterdam 

stemden onlangs in met de aanleg van de zogenaamde 

warmterotonde. Via dit leidingnetwerk wordt industriële 

restwarmte gedistribueerd naar verschillende wijken en gebruikt 

om woningen te verwarmen. 

https://hollandrijnland.us18.list-manage.com/track/click?u=80cd16642d510863dfce7ad91&id=5830beeac0&e=8747260ee4


Lees hier meer  
  

 

  

Waar is ruimte voor duurzame opwekking? 

Duurzame energieopwekking heeft zo z’n consequenties voor de inrichting en het 

gebruik van het landschap. Afgelopen jaar verkende Holland Rijnland de ruimtelijke 

voorkeuren voor de opwekking uit wind en zon. Langs bestaande infrastructuur blijkt het 

draagvlak het grootst. Momenteel wordt de laatste hand gelegd aan een brief aan de 

provincie waarin de voorkeurlocaties worden aangegeven.  

Lees hier meer  
 

 

 

  

Groeiende behoefte openbare laadpalen 

Welke criteria hanteer je als gemeente bij het plaatsen van 

laadpalen voor elektrische voertuigen? Die vraag kregen 

deelnemers aan de workshop over de aanleg van 

laadinfrastructuur, georganiseerd door de werkgroep Duurzame 

Mobiliteit van het Energieakkoord Holland Rijnland. Op 7 

februari kwamen vanuit verschillende gemeenten 

vertegenwoordigers naar de workshop in het bestuurscentrum 

Teylingen.  

Lees hier meer  
  

 

 

https://hollandrijnland.us18.list-manage.com/track/click?u=80cd16642d510863dfce7ad91&id=e93297ff4d&e=8747260ee4
https://hollandrijnland.us18.list-manage.com/track/click?u=80cd16642d510863dfce7ad91&id=ca6df65c33&e=8747260ee4
https://hollandrijnland.us18.list-manage.com/track/click?u=80cd16642d510863dfce7ad91&id=62f1d0e3b6&e=8747260ee4


 

De dertien gemeenten van de regio Holland Rijnland, de provincie Zuid-Holland, de 

Omgevingsdienst West-Holland, het hoogheemraadschap van Rijnland en Holland 

Rijnland zetten hun schouders onder de energietransitie. De ondertekenende partijen 

werken samen aan de regionale ambitie om in 2050 een energieneutrale regio te zijn. 

 

  

 

Dit bericht is verzonden aan Griffie@leiderdorp.nl. Als je deze e-mails van Op naar Neutraal 

niet langer wilt ontvangen, dan kun je je hier afmelden.  
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