Regionale Energiestrategie
De omgevingsdienst Midden-Holland (ODMH) is de trekker
van de Regionale Energiestrategie Midden-Holland. Samen
met overheden, inwoners, maatschappelijke partijen,
ondernemers en instellingen werken we in opdracht van de
VNG een energiestrategie uit voor de korte én lange termijn.
VERSNELLEN ENERGIETRANSITIE
In juni vorig jaar hebben bij de start van het
programma veel partijen getekend voor hun
deelname aan dit traject.

Doel van de energiestrategie is om de energietransitie te versnellen en te komen tot een
energieneutrale, CO2-neutrale, bijna fossiele
energievrije regio in 2050. Deze verduurzaming is
nodig om de klimaatverandering onder de 2 graden
Celsius te houden. Samenwerken binnen de regio
tussen inwoners, bedrijfsleven, maatschappelijke
organisaties en overheden is hierbij cruciaal.
Deze partijen stellen samen de energie-opgave vast
inclusief de oplossingen plus de route daarheen.
Daarbij zullen economische, ruimtelijke, mobiliteits-,
water-, en leefbaarheidsaspecten worden meegenomen. Versnelling is noodzakelijk om de doelen uit
het Nationaal energieakkoord te halen.

REGIO MIDDEN-HOLLAND
Regio Midden-Holland is een complexe regio: ruraal
én stedelijk; agrarisch én industrieel; wonen,
bedrijvigheid en natuur; auto-, trein- en waterwegen.
De regio is centraal gelegen, een doorvoerregio met
veel transportbedrijven, maar ook met een groot
deel Nationaal Cultuurlandschap Groene Hart. Een
regio die in alle opzichten Nederland weerspiegelt.
Het totale oppervlak is ruim 492 km2 en er wonen
meer dan 340.000 mensen. Er zijn zeker 12.500
inrichtingen en bedrijven in het gebied. Bestuurlijk
valt het onder de provincie Zuid-Holland, zes
gemeenten en drie waterschappen.
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PROCESORGANISATIE
In de regionale aanpak onderscheiden we in de
sturing drie sporen:
1. Projectmatige spoor: Opdrachtgeversoverleg
(provincie, ODMH, VNG, EZ, BZK, I&M) en intern
ODMH-team. Afstemming Deal Partijen.
2. Procesmatig spoor: Programmateam en de
stuurgroep met vertegenwoordiging uit overheden
en vertegenwoordigers uit het maatschappelijk veld.
3. Inhoudelijk spoor: Stuurgroep+ en actieteams.
Regie op de inhoud van strategie, convenanten en
afspraken. Zowel overheden als maatschappelijke
actoren.
In de drie sporen zijn verschillende overleggroepen
benoemd:

PROCESAANPAK
Plannen komen via co-creatie tot stand in ruimtelijke
ateliers en actieteams. Uitkomsten en het
eigenaarschap worden in september 2017
vastgelegd in een klimaatakkoord en een regionaal
actieplan.

RUIMTELIJKE ATELIERS
In een serie van drie aterlies denken alle partijen uit
de regio samen na over de totale energie-opgave
voor de korte tot lange termijn en over de plekken
waar duurzame opwekking in het landschap moet
worden
geplaatst.
Vervolgens
buigen
alle
deelnemers zich over de vraag hoe deze
oplossingen kunnen worden uitgevoerd en hoe de
voortgang van het proces gewaarborgd kan worden.

EXPERIMENTEN
De pilotomgeving waarbinnen de energiestrategie
ontwikkeld wordt biedt ruimte voor experimenten en
projecten die buiten de kaders van het traditionele
vallen. Door nauwe betrokkenheid van Rijk,
provincies en waterschappen is het mogelijk
experimenteerruimte te scheppen. De ervaringen uit
deze experimenten kunnen bij succes worden
vertaald naar nieuwe wet- en regelgeving. Zo wordt
een regionaal experiment opgeschaald naar de
landelijke praktijk.
PARTICIPEREN
U bent van harte welkom als u kansen ziet voor uw
organisatie en wilt participeren in het proces.
Kijk voor meer informatie op www.ODMH.nl. U kunt
ook contact opnemen met de programmamanager,
Matthijs Kok. Dit kan per email MKok@odmh.nl of
via 088- 545 02 77.

ACTIETEAMS
In de regio zijn momenteel een aantal actieteams
actief op verschillende thema’s. Het actieteam
‘Aardgasloze Wijken’ en het Regionaal overleg
Energiecoöperaties zijn daarvan voorbeelden. De
actieteams hebben tot doel de uitkomsten van
werkateliers
op
te
werken
tot
concrete
projectenaanpakken en de uitvoering daarvan te
realiseren.

De Omgevingsdienst Midden-Holland (ODMH) draagt bij aan een veilige, duurzame en gezonde leefomgeving. Dit doen we door
milieutaken in de gehele regio en bouw- en woningtoezichttaken in een deel ervan uit te voeren in opdracht van de aangesloten
gemeenten en de provincie Zuid-Holland. Een van die taken is het stimuleren van energiebesparing en –preventie om zo bij te dragen
aan de klimaatdoelstelling van de gemeenten.
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