
    BELEID

Energieneutraliteit wordt in 2025 met het huidige uitvoeringsprogramma alleen in het meest gunstige scenario behaald. 
Het verschuiven van de doelstelling naar 2030 geeft meer ruimte voor nieuwe technieken en vergunningsaanvragen. 

De broeikasgasemissies van Rijnland zijn bekend.

In het meest gunstige scenario wordt het doel in 2025 behaald. Voor 2030 is de kans  
dat de doelstelling wordt bereikt hoger. Het is nodig om snel met de uitvoering te starten.  

Er is geen specifiek beleid voor methaan- en lachgasreductie.

    BEREIKEN VAN DE DOELSTELLING

De rol van Rijnland en de maatregelen in het uitvoeringsprogramma zijn afgewogen met oog voor  
doelmatigheid en dragen bij aan het bereiken van de energieneutraliteitsdoelstelling.

De maatregelen in het uitvoeringsprogramma sluiten aan op, en dragen bij aan, de gestelde doelen.

Er is een afwegingskader opgesteld om de rol van Rijnland te bepalen en om maatregelen af te wegen. 

De potentiële projecten zijn met afwegingskaders geprioriteerd en in het uitvoeringsprogramma opgenomen. 

De beoogde inzet is niet volledig gepleegd omdat de besluitvorming lang heeft geduurd en veel tijd van het team vroeg.

De maatregelen worden voornamelijk gerealiseerd met structurele middelen. Er zijn geen middelen gereserveerd om na 
2025 energieneutraal te blijven. Energiebesparende maatregelen hebben een eigen financieringsconstructie, deze wordt 
wel in de reguliere begroting meegenomen.

Het investeringsbudget is niet onderbouwd en loopt tot 2023, terwijl de doelstelling loopt tot 2025/2030. 

In principe zijn energie en CO2 integraal onderdeel bij investeringsbesluiten.  
Het is niet inzichtelijk of dit daadwerkelijk altijd gebeurt.

Het is niet mogelijk gebleken om te kijken of de doelstelling in realistische verhouding staat  
tot het daarvoor beschikbaar gesteld budget en capaciteit.

Het was ten tijde van het onderzoek niet duidelijk of alle benodigde financiële variabelen worden meegenomen bij  
een investeringsvoorstel. 

Er zijn geen concrete afspraken over hoe rekening te houden met energie-effecten van nieuwe activiteiten,  
goederen en diensten. 

    ROL VAN DE VERENIGDE VERGADERING (VV)

De doelstelling voor energieneutraliteit is door de VV en D&H (dijkgraaf en hoogheemraden) geconcretiseerd 
in een uitvoeringsprogramma. De VV is met D&H in gesprek welke informatie zij nodig heeft om haar 
 controlerende rol beter te kunnen vervullen.

De VV wordt 2 keer per jaar geïnformeerd over de voortgang van de doelbepaling en het realiseren van de doelstellingen. 

Er is een effectindicator op de voortgang op de hoofddoelstelling.

De effectindicator is voorzien van streefwaarde en streefjaar.

De organisatie levert de informatie op zoals afgesproken met de VV.  Over of de afspraken voldoen is men in gesprek.

De doelstelling is geconcretiseerd in een uitvoeringsprogramma. De VV heeft een duidelijk mandaat gegeven  
om de uitvoering te starten.

De effectindicatoren sluiten aan bij het totaal van de maatregelen. Het is echter niet bekend wat de bijdrage is  
van individuele projecten. 
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