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Onderwerp: Stand van Zaken Energiestrategie regio Rotterdam Den Haag
Geacht College,
Naar aanleiding van het Bestuurlijk atelier Energiestrategie regio Rotterdam Den Haag (RES) van 14
december 2018 wil ik u graag informeren over de ontwikkelingen rond de RES, het proces op hoofdlijnen
en landelijke ontwikkelingen.
Op 9 februari 2018 is het startsein gegeven voor het opstellen van een energiestrategie voor de regio
Rotterdam Den Haag. De RES maakt kansen inzichtelijk en biedt overheden, maatschappelijke partijen
en het bedrijfsleven inzicht en handvatten om de energietransitie in versnelling te brengen. Dit met
behoud van de maatschappelijke waarden die we gezamenlijk koesteren. Het streven is een toekomstig
energiesysteem dat betaalbaar, betrouwbaar, veilig en schoon is. We onderschrijven1 uiteraard de
(inter)nationale doelen van een nagenoeg CO2 vrije energiehuishouding in 2050.
Ook geeft de RES richting op de mogelijke regionale bijdrage aan de nationale doelen en op hetgeen
nodig is om die bijdrage waar te maken. Er wordt daarbij niet gewerkt vanuit een vooraf vastgestelde,
kwantitatieve doelstelling. Gezamenlijk bouwen we aan een haalbare en betaalbare2, maar ook stevige
CO2 ambitie op basis van de energetische, sociale en economische kansen die de regio biedt. Centrale
vraag daarbij is: In welke regio willen we straks leven? Daaruit volgt welke maatregelen en interventies
en vooral wie nodig is om dat te bereiken. We identificeren maatregelen op de korte en lange-termijn.
Het gaat straks ook over afspraken over aansturing van de opgave. We besteden aandacht aan
bestaande en toekomstige rollen, verantwoordelijkheden en randvoorwaarden.
De impact van de energietransitie op onze omgeving is groot en zal beïnvloeden hoe we wonen, werken
en reizen. Daar past bij dat het opstellen van de RES nadrukkelijk gebeurt in samenspel met
betrokkenen, in brede zin. In het regionale proces nodigen we maatschappelijke partners,
netbeheerders, energiebedrijven en andere relevante stakeholders uit om mee te denken en
ontwikkelen. Een passende en gedragen RES vraagt echter om meer: Het regionale proces moet
bijdragen aan het verwezenlijken van lokale doelen en aansluiten op wat (uw) inwoners nodig hebben
om mee te kunnen met de veranderingen die gaan komen.
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2 Zie ook: Ledenbrief VNG 02112018_3 voorwaarden Klimaatakkoord met kenmerk TLE/U201800822 Lbr.
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Na ruim 8 maanden in gezamenlijkheid gewerkt te hebben aan de RES, zijn we na het bestuurlijke
atelier van 14 december 2018 op een belangrijk punt in het proces beland. Een punt waarop richting
kan worden opgehaald bij de lokale achterbannen. Dit biedt tevens de gelegenheid om hen over het
lopende en voorgenomen proces te informeren.
Vanuit het regionale proces is het zeer wenselijk om de eerste tussenresultaten van de RES, in de vorm
van een drietal perspectieven op de energiehuishouding per 2050, te delen met uw lokale achterbannen.
In de komende fase, die loopt tot 21 februari 2019 is er volop ruimte om in gesprek te gaan met
raadsleden, uw organisatie, vooral vanuit ruimtebeslag en spelers die lokaal actief zijn om de
energietransitie in goede banen te leiden. Dat kunt u doen langs de vraag:
Welke elementen uit de 3 perspectieven spreken (u) het meest aan?
De inzichten die deze gesprekken opleveren kunt u inbrengen in het regionale proces. De gezamenlijke
input vormt de aanzet tot een meer afgewogen beeld van wat in de regio belangrijk gevonden wordt. Dit
bepaalt grotendeels de verdere uitwerking van de RES. Dit noemen we het geïntegreerd perspectief.
Vanuit het regionale proces wordt daarbij duidelijk aangegeven of en op welke manier de input een plek
heeft gekregen. Zo kan uw achterban mede inhoudelijke sturing geven aan de RES en aangeven wat
daarin belangrijk is: de regio die we gezamenlijk willen voor onze inwoners en bedrijven.
Het proces en de tussenresultaten tot nu toe zijn nadrukkelijk met betrokkenheid en invloed van uw
eigen organisaties tot stand gekomen. Ter ondersteuning van de te voeren gesprekken ontvangt u
hierbij een set ondersteunende producten. Deze kunt u gebruiken naar eigen inzicht. Deze set bestaat
uit:
- een beschrijving van de drie perspectieven op de energiehuishouding van 2050 (Document:
RES Lokaal consultatie – notitie presentatie & werksessie),
- een basispresentatie – aan te passen aan lokale context (Document: RES Lokale consultatie –
presentatie),
- een document met de meest gestelde vragen en antwoorden (Document: RES Lokale
consultatie – FAQ),
- een format voor de werksessie. Posters van de perspectieven en het format waarin u de
opgehaalde inzichten, gestructureerd kunt terugmelden (Document: RES Lokale consultatie –
posters werksessie).
Ook de komende periode wordt u ondersteund vanuit de regionale samenwerking. Desgevraagd kan
ondersteuning geboden worden rond bovengenoemde gesprekken ronde.
Landelijke ontwikkelingen
Het proces om tot een RES te komen voor deze regio is opgestart vanuit de intrinsieke wens van partijen
om deze opgave voortvarend op te pakken. Vanaf het voorjaar van 2018 is echter ook gestart met
vormen van het Klimaatakkoord. Inmiddels komt de tweede onderhandelingsronde voor het
Klimaatakkoord in een afsluitende fase.
Voor onze regionale aanpak komt daarmee steeds meer zicht op wat de functie en werking is van een
RES bij het realiseren van de afspraken in het Klimaatakkoord. Op basis van de inzichten van nu is de
verwachting dat de RES in onze regio, qua inhoud nauw aansluit bij de landelijke kaders.
De tussenresultaten van het Klimaatakkoord worden binnenkort aangeboden aan het Planbureau voor
de Leefomgeving voor een doorrekening, waarna het naar de onderhandelende partijen gaat voor
besluitvorming. De officiële start van het opstellen van een RES zal pas na ondertekening van het
Klimaatakkoord zijn. Kort daarna zal een eerste versie moeten worden opgeleverd. Daarna zijn er
verschillende onderhandelingsrondes voorzien om een relatie te leggen met de nationale opgave. Door
de VNG, het IPO en de UvW wordt in samenwerking met de ministeries van EZK en BZK gewerkt aan
een landsdekkend programma Regionale energiestrategieën. Daar komt ook een
ondersteuningsstructuur bij voor de verschillende regio’s.
Hoewel de ondertekening van het Klimaatakkoord het officiële startsein is voor het opstellen van de
RES, is het van grote waarde dat in deze regio al gestart is. Dat geeft meer tijd en rust om tot
gezamenlijke afwegingen te komen. Daardoor weten we beter welke keuzes haalbaar zijn en welke niet.
Ook weten we straks beter welke randvoorwaarden nodig zijn om realisatie mogelijk te maken. Door de
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extra tijd kan de afstemming tussen verschillende niveaus en met ieders achterban goed plaatsvinden
en dat levert een breder draagvlak op voor de keuzes die de komende periode gaan volgen.
De komende tijd is het daarom steeds zaak elkaar vast te houden, om samen sterker en slagvaardiger
te zijn. Om écht voortgang te krijgen en te leren van elkaar.

Ik hoop u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben.
Met vriendelijke groet,

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

Verzending aan:
Colleges van Burgemeester en Wethouders van:
Albrandswaard
Brielle
Barendrecht
Capelle aan den IJssel
Delft
Den Haag
Hellevoetsluis
Krimpen aan den IJssel
Lansingerland
Leidschendam-Voorburg
Maassluis
Midden-Delfland
Nissewaard
Pijnacker-Nootdorp
Ridderkerk
Rijswijk
Rotterdam
Schiedam
Vlaardingen
Wassenaar
Westland
Westvoorne
Zoetermeer
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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