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Geacht College,
Naar aanleiding van het Bestuurlijk overleg Energiestrategie regio Rotterdam Den Haag (RES) van 12
juli 2018 wil ik u graag informeren over de ontwikkelingen rond de (RES), het proces op hoofdlijnen tot
eind 2018 en landelijke ontwikkelingen.
De transitie naar een vrijwel CO2 vrije energievoorziening in Nederland begint steeds meer vorm te
krijgen. Met de presentatie van het ‘Voorstel voor hoofdlijnen van het Klimaatakkoord’ op 10 juli 2018
is er meer zicht gekomen op de rol die lokale overheden gaan spelen in deze transitie. Naast de
bestaande opgave om wijkgerichte warmtevisies op te stellen waarin het aardgasvrij maken van de
gebouwde omgeving centraal staat, krijgt ook de Regionale energiestrategie (RES) een instrumentele
status in het Klimaatakkoord. Deze is daarin als volgt verwoord:
“Met de RES krijgen regio’s de ruimte om naar eigen inzicht hun opgave qua omgevingsbeleid voor
meer hernieuwbare energie (hernieuwbare elektriciteit en hernieuwbare warmte) concreet te
beleggen, waarbij participatie van burgers een elementair onderdeel is. Eind 2019 is duidelijk hoe de
regio’s invulling geven aan de landelijke opgave.”
Door deze positionering in het Klimaatakkoord krijgt de RES een meer dwingend karakter. Zowel t.a.v.
het deelnemen als gemeente aan een RES, als in de zin dat de RES een instrument is om tot een
regionaal afgestemde bijdrage aan de nationale klimaatdoelen (die voortkomen uit het Klimaatverdrag
van Parijs) te komen. De RES wordt eveneens gezien als vehikel om uitvoering van energiemaatregelen te stroomlijnen en te versnellen.
Energiestrategie regio Rotterdam Den Haag
In gezamenlijkheid met de gemeenten en waterschappen in de contour van de MRDH en met de
Provincie Zuid-Holland is op 9 februari 2018 steun uitgesproken voor deelname aan het opstellen van
een Energiestrategie voor de regio Rotterdam Den Haag.
Uw college heeft zich daarmee achter de doelstelling geschaard om te komen tot een vrijwel CO 2 vrije
energievoorziening, zowel voor de warmte- en stroomvoorziening van woningen en bedrijven als
mobiliteit. We benaderen de opgave vanuit de ruimtelijke-, energetische- en economische kansen in
de regio en hoe deze te verzilveren. 100% opwekken van de energie die gebruikt wordt is daarbij geen
doel op zich. De RES moet vooral aanvullend zijn op lokale en sectorale aanpakken.
Op deze manier zetten we een belangrijke eerste stap in de richting van de lange termijn doelstelling
van de regionale samenwerking:
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“Het komen tot een betaalbare, betrouwbare schone en veilige energievoorziening voor iedereen in de
regio Rotterdam Den Haag in 2050”.
Bij de start van dit proces heeft uw college zich verbonden aan deelname aan het opstellen van de
RES. Deze samenwerking is op vrijwillige basis en loopt tot begin 2019. Het instemmen met de
uitkomsten van de RES, dan wel de wijze waarop deze wordt benut voor gemeentelijk energiebeleid
en uitvoering daarvan, blijft aan uw college en raad voorbehouden.
Meerwaarde van de RES
Gemeenten, waterschappen en de provincie zijn al heel actief op het energiedossier. De RES in deze
regio gaat daarom verder dan een studie naar kansen in het energielandschap. Het is een manier om
lokaal grip te houden op de energieopgave en om een strategische positie in te nemen door een
sterke regionale verbinding. De RES biedt een handelingsperspectief voor lokale acties en inzicht in
en kansen voor een synergie / slimmere energievoorziening. Om die kansen te verzilveren zullen
gemeenten met omliggende gemeenten en andere partijen aan de slag gaan. In de RES komt naar
voren waarvoor regionale afspraken nodig zijn en waarvoor niet. Met de samenwerkingsclusters als de
Greenpoort West-Holland, het Havenindustrieel complex en met de MRDH rond mobiliteit, vindt
afstemming plaats. Daarbij gaat het vooral om de wijze waarop ruimte geboden wordt aan ieders deel
van de opgave en hoe we wederzijds kansen inbeeld brengen en gaan verzilveren.
Stand van Zaken en planning
Na het regionale startmoment in februari 2018 zijn de huidige energievraag en –aanbod
geïnventariseerd en er is in beeld gebracht waar de ruimtelijke limieten liggen t.a.v. opwekking van
warmte en stroom. Dit vormt de eerste stap om te komen tot een realistische en gedragen RES.
In het derde en vierde kwartaal van 2018 zal met inzet van de lokale overheden en regionale
stakeholders verder invulling worden gegeven aan de inhoud van de RES. Dit gebeurt door in gesprek
te gaan over diverse perspectieven, ofwel richtinggevende uitgangspunten die benut kunnen worden
bij het vormgeven van het regionale energielandschap. In de fase daarna wordt toegewerkt naar een
voorkeursperspectief. Dit voorkeursperspectief kan ook gebruikt worden om tot een regionaal
afgestemde bijdrage aan de nationale klimaatdoelen te komen in 2019. Vervolgens wordt dit nader
uitgewerkt tot een aanzet voor een uitvoeringsprogramma dat aan uw college wordt aangeboden.
Het is nadrukkelijk een mogelijkheid om uw raad actief te betrekken in het vervolgproces de komende
periode. Concrete suggestie is om rondom de uitwerking van de genoemde perspectieven
raadsinformatiebijeenkomsten te beleggen voor (clusters van) gemeenten. Dit gebeurt uiteraard op
verzoek van uw gemeente zelf.
Vooruitblik
Met de landelijke ontwikkelingen is duidelijk geworden dat de samenwerking rond de RES intensiever
wordt. Dit zal ook in de jaren na 2018 aandacht gaan vragen op regionaal niveau. In het najaar van
2018 is meer bekend over de landelijke koers, bijbehorende planning en de inhoud van onze RES. Dat
is ook aanleiding om het gesprek te voeren over de toekomst van de samenwerking, in de zin van
voortzetten van de samenwerking en het faciliteren daarvan. De verwachting is dat er medio 2019
duidelijk moet zijn welke bijdrage deze regio kan leveren aan de nationale doelen. Deze bijdrage moet
steunen op draagvlak in de regio, zowel bij colleges, raden als onder de stakeholders. Deze regionale
bijdrage wordt op nationaal niveau gecombineerd met andere regionale- en sectorale aanbiedingen
om te spiegelen aan de nationale doelstelling.
Uitnodiging Roadshow 29 augustus 2018
Ten slotte wil ik u informeren over de Roadshow die door de VNG, de Unie van Waterschappen en het
IPO worden georganiseerd rond de hoofdlijnen van het klimaatakkoord en de RES. Deze vindt plaats
op 29 augustus in het provinciehuis van Zuid-Holland. U kunt zich aanmelden via de website van de
Unie van Waterschappen via: https://inschrijven.uvw.nl/.
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Ik hoop u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben.
Met vriendelijke groet,

Stephan Brandligt
Wethouder van Delft en Voorzitter Stuurgroep Energiestrategie regio Rotterdam Den Haag

cc.
College van Gedeputeerde staten van Zuid-Holland
Dagelijkse besturen van:
- Hoogheemraadschap van Delfland,
- Hoogheemraadschap Schieland en Krimpenerwaard,
- Waterschap Hollandse Delta,
- Hoogheemraadschap van Rijnland.
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