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Onderwerp

Regionale Energiestrategie

Geachte leden van de gemeenteraad,

Op het gebied van duurzaamheid zijn wij op verschillende vlakken actief, waar wij u graag over
informeren. Tijdens de beeldvormende avond op dinsdag 25 juni jl. en de behandeling van de kaderbrief
op woensdag 26 juni jl. zijn er diverse vragen gesteld over de Regionale Energiestrategie (RES). Middels
deze brief ontvangt u alvast nadere informatie hieromtrent. Wij zullen u op een later moment verder
informeren over andere ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheid, zoals de Transitievisie Warmte
en de Warmte Samenwerking Oostland.

Wat is de Regionale Energiestrategie (RES)?
De Regionale Energiestrategie (RES) is een instrument om te komen tot een regionaal afgestemde
bijdrage aan de nationale klimaatdoelen. Het gaat om 1) de duurzame opwekking van elektriciteit, 2) de
warmtetransitie in de gebouwde omgeving en 3) de daarvoor benodigde opslagcapaciteit en
infrastructuur. In de RES wordt beschreven welke strategie de regio hanteert om lokale/regionale
doelstellingen te bepalen en te behalen. De RES heeft een horizon van 2030 met een doorkijk naar 2050.
In het Klimaatakkoord (concept) is opgenomen dat er landelijk regio’s gevormd dienen te worden
waarbinnen een Regionale Energiestrategie (RES) wordt opgesteld. Nederland is opgedeeld in 30 regio’s.
De gemeente Lansingerland werkt binnen de regio Rotterdam Den Haag samen met stakeholders (onder
meer gemeenten, waterschappen en Provincie Zuid-Holland) aan het opstellen van een RES voor onze
regio. Het streven is een toekomstig energiesysteem dat betaalbaar, betrouwbaar, veilig en schoon is.

Wat is de stand van zaken van de RES regio Rotterdam Den Haag?
Al op 3 november 2017 hebben wij met de lokale overheden in de regio Rotterdam Den Haag (gebied
MRDH) gesproken om gezamenlijk een energiestrategie op te stellen voor onze regio. Door de
gezamenlijke colleges is vervolgens ingestemd met deelname aan het proces om te komen tot een RES.
Dit is op 9 februari 2018 tijdens een gezamenlijk startmoment bekrachtigd.

pagina 1/5

Ons kenmerk U19.05547

De afgelopen periode zijn drie extreme perspectieven uitgewerkt. In hoeverre en hoe wordt de
energiebehoefte in de regio ingevuld als men volledig uitgaat van (1) lokale kracht, (2) energiepotentieel
of (3) een financieel perspectief? Zie figuur 1 voor een verdere toelichting van de perspectieven. Het
zijn drie extreme perspectieven en daardoor niet realistisch. Deze perspectieven vormen de afbakening
waarbinnen een uiteindelijk scenario zal passen. De meest aansprekende elementen uit deze
perspectieven worden geïntegreerd tot één perspectief dat de basis vormt voor de RES. Dit perspectief
geeft een gewenst eindbeeld voor de regio weer voor 2050. Dit eindbeeld is richtinggevend. Er worden
geen keuzes gemaakt over bijvoorbeeld opweklocaties of doelstellingen per gemeente. De RES heeft het
uitgangspunt dat wat lokaal kan, doen we lokaal en niet regionaal.
Figuur 1: Nadere toelichting van de perspectieven

Zoals aangegeven in onze eerdere brief U18.10439 van 15 november 2018 (Onderwerp: Regionale
Energiestrategie) zou het proces moeten leiden tot een afgeronde RES regio Rotterdam Den Haag
halverwege 2019. Doordat onze regio reeds gestart is met de RES voordat de eisen vanuit het concept
Klimaatakkoord bekend waren, voldoet de RES waar we nu aan werken nog niet aan de voorwaarden uit
het Klimaatakkoord. Aangezien het Klimaatakkoord tot op heden nog niet definitief is, staan deze
voorwaarden dus nog niet vast. Na vaststelling van het Klimaatakkoord zal de huidige versie worden
opgewerkt worden tot een concept-RES conform het Klimaatakkoord. In een volgend stadium wordt deze
uitgewerkt tot een versie 1.0. De RES wordt iedere 24 maanden geactualiseerd. Zie figuur 2 voor de
planning en mijlpalen van de RES.
De rol van de raden bij de verschillende versies wordt later in deze brief behandeld.
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Figuur 2: Planning en mijlpalen RES

Bron: Nationaal Programma Regionale Energiestrategie

Projectstructuur RES en rol MRDH
De RES wordt opgesteld door onder meer 23 gemeenten in de regio, op basis van zelfstandige
besluitvorming per partij. Hoewel de overheden het proces trekken en begeleiden is de intentie dat
invulling en uitvoering breed maatschappelijk worden gedragen. De geldstromen en aansturing vinden
niet plaats door/via de MRDH.
De MRDH heeft bij de totstandkoming van de RES enkel een faciliterende rol en is dus geen eigenaar.
Deze rol bestaat uit het faciliteren van het Bestuurlijk en Ambtelijk Netwerk Energie. Verder kan de
MRDH verbindingen leggen binnen de MRDH en met andere dossiers en het ter beschikking stellen van
haar netwerk.
De stuurgroep is bestuurlijk opdrachtgever van het ambtelijke opdrachtgeversteam (zie figuur 3). De
stuurgroep bestaat uit een bestuurlijke afvaardiging vanuit: Provincie Zuid-Holland, Hoogheemraadschap
van Delfland (namens de waterschappen), gemeenten Rotterdam, Den Haag, Delft, Krimpen aan den
IJssel en Barendrecht (namens de gemeenten). Zowel op bestuurlijk als ambtelijk niveau nemen wij deel
aan overleggen, om zo onze belangen, doelen en ambities zo goed mogelijk in te brengen.
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Figuur 3: Projectstructuur RES regio Rotterdam Den Haag

Betrokkenheid gemeenteraad
Regionale bijeenkomst voor raadsleden
Op woensdag 20 februari 2019 is er een regionale bijeenkomst over de Regionale Energiestrategie voor
raadsleden georganiseerd. Locatie van de bijeenkomst was de Haagse Lobby in Den Haag. U hebt voor
deze bijeenkomst een uitnodiging ontvangen.
Besluitvorming
De RES waar wij momenteel aan werken wordt vastgesteld door de colleges en ter kennisgeving
toegestuurd aan de raden. Conform de handreiking van het Nationaal Programma RES zal de concept-RES
in de zin van het Klimaatakkoord worden vastgesteld door de colleges (en de dagelijkse besturen van
provincie en waterschappen). De RES 1.0 (versie conform het Klimaatakkoord) wordt echter ter
besluitvorming voorgelegd aan de gemeenteraden, Provinciale Staten en de Algemene Vergadering. Deze
vormt een bouwsteen voor de Omgevingsvisies van gemeenten. De RES werkt door op het gemeentelijke
(ruimtelijke) beleid. Wij toetsen de RES dan ook aan ons gemeentelijk beleid en vice versa.
Tabel 1: Besluitvorming RES
Versie
Huidige versie RES
Concept RES (conform klimaatakkoord)
RES 1.0 (conform klimaatakkoord)

Rol college
Vaststellen
Vaststellen
Vaststellen

Rol raad
Kennisgeving
Kennisgeving
Vaststellen
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Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben. Wij zullen u tijdens onze periodieke
informatiebrieven informeren over de voortgang. Mocht er aanleiding voor zijn, zullen wij u tussentijds
informeren.

Met een vriendelijke groet,
burgemeester en wethouders van Lansingerland

Lucas Vokurka
Secretaris

drs. Pieter van de Stadt
Burgemeester
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