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Rotterdam Den Haag

Geachte raad,
Gemeente Westland is actief betrokken bij het opstellen van een Regionale Energiestrategie voor
de regio Rotterdam Den Haag. Met de 23 gemeenten van de MRDH is een initiatief gestart, waar
bij de focus ligt op het bronpotentieel in de regio. Aandachtspunt is de ontwikkeling van her
nieuwbare bronnen in de regio ten behoeve van de energietransitie in de bebouwde omgeving.
De strategie biedt een handelingsperspectief voor lokale acties en inzicht in kansen voor synergie
en slimmere energievoorziening.
Bijgevoegd vindt u, namens de stuurgroep van de Energiestrategie regio Rotterdam Den Haag,
een toelichting op het proces.
Regionale samenwerking zien we niet alleen als noodzaak, maar met name als toegevoegde
waarde in de energietransitie voor gemeente Westland. Het Rijk heeft in haar eerste reactie op de
input vanuit de tafels van de VNG (klimaatakkoord) aangegeven met de regio's in gesprek te wil
len over realisatie van bronnen en de koppelingen naar de bebouwde omgeving.
Deze regionale samenwerking stelt het Westland in staat de regionale lobby richting het Rijk en
om het energiepotentieel in de regio optimaal te benutten.
Energiestrategie Westland
Naast de regionale strategie is Westland begonnen aan het opstellen van een eigen strategie om

ALG BCR 007

de CO2 doelstelling te realiseren. Medio 2019 levert de gemeente haar Westland Energie Akkoord
op: een realistisch én ambitieus (strategisch) plan hoe de gemeente én haar lokale stakeholders,
de koers en prioriteiten bepalen in de energietransitie, inclusief welke rol de gemeente en sta
keholders hebben, wat de kosten zijn en wat de impact is op de doelstelling.
Wij gaan met onze stakeholders in gesprek om tot een lokaal uitvoeringsplan te komen, geba
seerd op een goede maatschappelijke belangenafweging voor het gehele Westland.
Uiteraard wordt u, als raad van de gemeente Westland, actief geïnformeerd en betrokken bij de
tot ontwikkeling van het Westland Energie Akkoord.
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Door het voeren van een eigen actief beleid, liggen er mogelijkheden om aan te sluiten bij de ver
schillende programma’s van Provincie en Rijk, zoals het aanhaken bij de verschillende Green
Deals, Regio Deals en Aardgasvrije Proeftuinen. Bovendien is de gemeente bij actief eigen be
leid, beter in staat regie te voeren en geen ongewenste maatregelen van Provincie en Rijk opge
legd te krijgen.
Wij hopen u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben.
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