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RES: stand van zaken en inzet gemeente

Geachte heer, mevrouw,
Bij brief d.d. 28 juni 2019 informeerden wij u over de RES en specifiek over de stand van zaken van het
proces, de projectstructuur en de rol van het college en de gemeenteraad. In september en oktober
worden er vanuit de RES-organisatie regionale informatiebijeenkomsten voor raadsleden georganiseerd,
waarvoor u een uitnodiging heeft ontvangen.
Tijdens de recente raadsvergadering over de visie Lansingerland Duurzaam is er een motie (M2019-024)
ingediend die opriep in september 2019 de actuele stand van zaken over de RES aan te geven richting de
commissie Ruimte, evenals de inzet van de gemeente in het verdere proces. Met voorliggende brief
geven wij hieraan invulling.
Om te voorkomen dat reeds verstrekte informatie wordt herhaald, zullen wij onderstaand vooral een
aantal zaken verduidelijken ten aanzien van de RES. Ook geven wij puntsgewijs de hoofdlijn weer van
onze inzet in het verdere proces. Tijdens de actualiteitenbespreking in de commissievergadering van
17 september aanstaande zal wethouder Abee de meest recente ontwikkelingen mondeling toelichting.
RES
De RES is een instrument om met maatschappelijke betrokkenheid te komen tot regionale keuzen voor
de opwekking van duurzame elektriciteit, de warmtetransitie in de gebouwde omgeving en de daarvoor
benodigde opslag en energie infrastructuur. De RES is ook een manier om de samenwerking tussen alle
regionale partijen (overheden en maatschappelijke organisaties) te organiseren in voorbereiding op
concrete projecten die voortkomen uit de RES. Tot slot is de RES een product waarin staat beschreven
welke strategie de RES-regio hanteert om lokale/regionale energiedoelstellingen te bepalen en te
behalen. De RES heeft een horizon van 2030 met een doorkijk naar 2050.
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Proces tot nu toe
Op 3 november 2017 is in het Bestuurlijk Netwerk Energie MRDH gesproken over het gezamenlijk
opstellen van een Energiestrategie voor de regio Rotterdam - Den Haag. Daartoe zijn gezamenlijke
uitgangspunten geformuleerd. Door de gezamenlijke colleges is ingestemd met deelname aan dat
proces.
In het Klimaatakkoord is opgenomen dat er landelijk regio’s gevormd dienen te worden waarbinnen een
RES tot stand komt. Begin 2018 is de RES-regio Rotterdam-Den Haag begonnen met het vormgeven van
de Energiestrategie voor deze regio. Wij maken van deze regio onderdeel uit. Het RES proces speelt zich
ook nadrukkelijk op een regionaal niveau af; er kan lokale input worden geleverd, maar afwegingen
worden altijd in regionaal verband gemaakt. Bestuurlijk opdrachtgeverschap vindt onder voorzitterschap
van de Delftse wethouder Brandligt plaats via het tevens regionaal georganiseerde Bestuurlijk Netwerk
Energie MRDH.
De afgelopen periode is met name gewerkt aan de totstandkoming van het hieronder toegelichte
Energieperspectief 2050. Belangrijke notie is dat dit Energieperspectief 2050, als onderdeel van de
bredere regionale Energiestrategie, niet de RES is in de zin van het Klimaatakkoord. Formeel weten wij
pas dat er een RES moet komen en aan welke eisen die dan moet voldoen, bij de ondertekening van de
Klimaatakkoord medio oktober. De Energiestrategie zoals die nu voorligt, dient te worden gezien als een
bouwsteen voor de uiteindelijke RES voor onze regio, oftewel de RES 1.0 in de zin van het
Klimaatakkoord.
Deze Energiestrategie vormt de basis voor de energietransitie in deze regio en bestaat uit een tweetal
documenten:
1.

2.

Het Basisdocument (bijlage 1) met daarin een gedeelde feitenbasis rond de energieopgave in de
regio. Dit is een feitelijke momentopname van medio 2018 en deed dienst als de start van de
regionale samenwerking op het energiedossier.
Het Energieperspectief 2050 (bijlage 2) met daarin een toekomstbeeld van de energievoorziening in de regio Rotterdam Den Haag per 2050. Het toekomstbeeld wordt gevormd door
ruimtelijk-energetische ontwerpprincipes en bevat onder andere een energiebalans (opwekking,
vraag) en een financiële vertaling. Dit vormt de basis voor (regionale) richting en de latere
prioriteitstelling van de energieopgave.

Met de voorliggende stukken wordt een ‘ruimtelijk-energetische stip’ aan de horizon gezet. Er worden
nadrukkelijk nog geen keuzes gemaakt over hoe er naar die stip zal worden toegewerkt. Hieraan zal
worden gewerkt in het komende RES-proces.
In onze vergadering van 10 september jl. stemden wij in met het Energieperspectief 2050 als
gemeenschappelijk toekomstbeeld voor onze regio. Ook stemden wij in met de voortgezette
samenwerking met de regiopartijen om toe te werken naar de RES 1.0. De regio is naar ons oordeel het
juiste schaalniveau om de energietransitie vorm te geven, omdat veel energievraagstukken het lokale
niveau ontstijgen. Onderlinge samenwerking en afstemming is nodig om in Lansingerland de transitie
efficiënt en doelmatig te laten verlopen. Daarnaast biedt het Energieperspectief vroegtijdige
aanknopingspunten voor ons eigen ruimtelijk beleid, waar wij continue de koppeling mee leggen.

pagina 2/5

Ons kenmerk U19.06728

Vervolgproces
Vanaf september zijn op hoofdlijnen de navolgende mijlpalen te onderscheiden in het RES-proces. Er is
daarin sprake van een wijziging ten opzichte van wat er in onze brief van juni stond. In die brief
meldden wij dat –conform de toen geldende regionale afspraken- er geen besluitvorming van de raad
over de concept RES zal worden gevraagd. Voortschrijdend inzicht en de verwachtingen over de inhoud
van de concept RES overwegende, is er voor gekozen dit concept wél aan de raad ter besluitvorming
voor te leggen.
TIJDSINDICATIE

MIJLPAAL

2019
september

Subregionale raadsinformatiebijeenkomsten RES te Rotterdam, Westland, Spijkenisse en Delft.

10 oktober

Besluitvorming college over Energieperspectief 2050 regio Rotterdam - Den Haag gereed.
Vaststelling door college, ter kennisname naar de commissie ruimte.
Ondertekening Klimaatakkoord. Formele start RES proces, en opwerken Energiestrategie 2050
naar RES 1.0 in de zin van het Klimaatakkoord.

oktober

2020
1 juni

Concept RES gereed. Of zes maanden na ondertekening Klimaatakkoord. Aanbieden aan Nationaal
Programma RES. Nationale optelsom. Besluitvorming door college, kennisname raad.

juni - oktober

Verdeling eventuele restopgave 35 TWh energieopwekking op land.

2021
maart

RES 1.0 gereed. Of achttien maanden na ondertekening Klimaatakkoord. Vaststelling door college
en vaststelling gemeenteraad.

---

2023
maart

RES 2.0 gereed. Twee-jaarlijkse actualisatie RES.

Met het –mede door vaststelling ervan door ons college- definitief worden van het Energieperspectief
2050, is er een in de regio breed gedragen bouwsteen voor de nog op te stellen RES 1.0. Op basis van het
Energieperspectief 2050 zal het vervolgtraject zich richten op het uitwerken van regionale prioriteiten
en het maken van een regionaal uitvoeringsprogramma. In het laatstgenoemde document worden de
gekozen uitvoeringsprioriteiten operationeel gemaakt en aangevuld met elementen die mogelijk vanuit
het landelijke RES proces worden gevraagd. Dit document geeft inzicht in de wijze van samenwerken,
besluitvorming, rollen en taken. Tevens zal het Energieperspectief 2050 worden ‘’opgewerkt’’ naar de
RES 1.0.
Uitgangspunten in het vervolgproces
Op dit moment is er nog geen sprake van het nemen van ruimtelijke besluiten, bijvoorbeeld in de zin van
het aanwijzen van zoekgebieden voor de grootschalige opwek van elektriciteit. In het vervolgproces,
waarin wordt toegewerkt naar de RES 1.0, zullen dergelijke keuzes wel gemaakt worden. Om te borgen
dat regionale keuzes in de pas blijven lopen met onze eigen beleidsambities (zoals neergelegd in o.a. de
omgevingsvisie en de duurzaamheidsvisie) is het van belang goed aangehaakt te blijven op het RES-
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proces. Zo kan er continue inhoudelijke input geleverd worden en wordt voorkomen dat wij verrast
worden door de keuzes van anderen.
Onderstaand treft u de uitgangspunten die wij als college belangrijk vinden in het verdere ambtelijke en
bestuurlijke RES-proces. Onze inzet in het verdere RES-proces zal zich voltrekken langs deze lijn.














Lokaal blijft lokaal: de RES ziet op regionale verbindingen, die weliswaar een lokale
(ruimtelijke) impact zullen hebben, maar afwegingen over concrete lokale ontwikkelingen
zullen te allen tijde ook lokaal worden afgewogen.
Wij willen niet verrast worden door eventuele zoekgebieden voor de opwek van grootschalige
duurzame energie binnen onze gemeentegrenzen. Het kan niet zo zijn dat er in regionaal
verband afspraken daarover worden gemaakt die ons raken, maar waar wij niet bij betrokken
zijn geweest. Wij zitten dan ook proactief in het proces.
Eenheid van beleid: wat in regionaal verband wordt afgesproken is niet strijdig met lokaal
beleid. Concreet betekent dit dat regionale beleidskaders in overeenstemming (of in ieder geval
niet strijdig) zijn met de beleidskaders van de gemeente Lansingerland. Het gaat dan in ieder
geval over de (in ontwikkeling zijnde) omgevingsvisie, de duurzaamheidsvisie, de warmtetransitievisie en het beleid voor biomassa en zonne-energie. Intern zorgen we ervoor dat de
processen voor deze beleidskaders op elkaar zijn afgestemd.
Waar het gaat over warmte, is het belangrijk dat de RES aansluit op lokale projecten en
initiatieven die de komende jaren ontplooid worden in onze gemeente, bijvoorbeeld in het
kader van de Transitievisie Warmte. Lokale projecten die bottom-up worden georganiseerd door
onze bewoners of ondernemers, acht het college van groot belang voor het draagvlak van de
energietransitie.
Betaalbaarheid voor de burger is voor ons een uitgangspunt in de keuzes die gemaakt worden in
het kader van de RES. Dit raakt ook het belangrijke punt van kostenefficiëntie: waar mogelijk
kiezen we voor de inzet van technieken waarmee de meest optimale balans wordt gevonden
tussen (maatschappelijke) kosten en energieopbrengst. Naarmate de tijd verstrijkt en het
innovatief vermogen van de markt toeneemt, blijven we keuzes voor technieken continue langs
deze maatlat leggen.
Windenergie is een bijzonder moeilijk in te passen opgave gebleken binnen de gemeentegrenzen
van Lansingerland. Gecommitteerd aan de landelijke 49% CO2-emissiereductie opgave en de
daaruit volgende provinciale windenergietaakstelling, blijft het college de (on)mogelijkheden
voor windenergie nader beschouwen, maar is realistisch over de ruimtelijke beslaglegging
hiervan.
De glastuinbouw als belangrijke economische motor krijgt expliciete aandacht in het proces.

Hoe verder?
In het vervolgproces creëren we duidelijkheid ten aanzien van:
- Accenten voor regionale activiteiten;
- Het beeld over de combinatie ruimte en energie;
- Welke processen nu en welke later gestart kunnen worden.
Als deze duidelijkheid er is kunnen de regionale prioriteiten op een nader te bepalen wijze worden
vastgesteld en kan het regionaal uitvoeringsprogramma energie worden opgesteld. Dit laatste betreft
een meerjarige samenwerking gericht op het verder brengen van de regionale prioriteiten. De gekozen
uitvoeringsprioriteiten worden hierin operationeel gemaakt en aangevuld met elementen die mogelijk
vanuit het landelijke RES proces worden gevraagd.
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Met het voorgaande beschouwen wij motie ‘Regionale Energiestrategie RES’ (M2019-024) als afgedaan.
Wij informeren u over de voortgang van de RES in onze (periodieke) informatiebrieven en leggen de RES
1.0 conform bovenstaand schema ter besluitvorming aan u voor.
Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met een vriendelijke groet,
burgemeester en wethouders van Lansingerland

Lucas Vokurka
Secretaris

drs. Pieter van de Stadt
Burgemeester

Bijlage(n):
1. Basisdocument T19.13606
2. Energieperspectief 2050 T19.13604
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