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Het proces van het opstellen van een geïntegreerd perspectief van de
MRDH loopt door, daarin moet deze inbreng nog meegenomen worden.
2018-02457 Deelname regionale energiestrategie

Eerdere besluitvorming
Samenvatting

Op 9 februari 2018 is het startsein gegeven voor het opstellen van een
energiestrategie voor de regio Rotterdam Den Haag (MRDH). Via een
raadsinformatiebijeenkomst van 19 februari 2019 is de raad
geïnformeerd over de stand van zaken en hebben zij hun reactie op de
benadering van de RES kunnen leveren.
De reacties zijn gebundeld in een concept brief aan de stuurgroep
regionale energiestrategie van de Metropool regio Rotterdam-Den Haag
(MRDH). Daarin staan de zorgen ten aanzien van het proces, de
gemeentelijke belangen in relatie tot de energieopgave, de benadering
voor het geïntegreerd perspectief en de genoemde voorwaarden
benoemd als inbreng van de gemeente Midden-Delfland.

Te nemen besluit

Bijlagen

De raad besluit om:
1. De voorgestelde benadering voor het opstellen van de regionale
energievisie vast te stellen.
2. De concept brief naar de stuurgroep energiestrategie van MRDH
vast te stellen.

2019-06775 Brief van MRDH voor lokale consultatie

2019-06123 Concept brief van Midden-Delfland

2019-06482 Bijlage concept brief
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Inleiding

Start
Op 9 februari 2018 is het startsein gegeven voor het opstellen van een energiestrategie voor de regio
Rotterdam Den Haag (MRDH). 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. De RES geeft 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 betaalbare,
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?

Verloop proces
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
informatie over standpunten kan worden opgehaald bij de lokale achterbannen. Vanuit het regionale
proces is het zeer wenselijk om een drietal perspectieven op de energiehuishouding per 2050, te delen
met de lokale achterbannen.
De inzichten die deze gesprekken opleveren kunnen de gemeenten 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 kunnen de gemeenten mede inhoudelijke sturing
geven aan de RES en aangeven wat daarin belangrijk is: de regio die we gezamenlijk willen voor onze
inwoners en bedrijven.

Status
De RES-en zijn niet vrijblijvend. Uiteindelijk moeten de doelen van het nationale Klimaatakkoord
gehaald worden. Als in de loop van de tijd blijkt dat het te langzaam gaat of dat de regionaal genomen
maatregelen bij elkaar het overkoepelende doel niet halen, dan zullen er vanuit het kabinet (meer
dwingende) maatregelen genomen worden. Wanneer en op welke manier het Rijk sancties gaat
opleggen is onbekend.

Stand van zaken
Naar aanleiding van deze mogelijkheid hebben wij in een raadsinformatiebijeenkomst van 19 februari
2019 de perspectieven met de onderliggend bouwstenen besproken. Tijdens deze avond is input
opgehaald voor het standpunt van de gemeente Midden-Delfland. Dit is geformuleerd in een brief naar
de stuurgroep van MRDH, welke wij hierbij voorleggen ter goedkeuring.
Het standpunt van de gemeente is als volgt samen te vatten:
Wij willen graag actief en creatief meedenken over de inrichting van de energietransitie. Wij geven de
voorkeur aan een geïntegreerd perspectief met zowel een top-down als een bottom-up benadering:
1) Top-down voor kansrijke grootschalige energieopwekking, waarbij regionale samenwerking
cruciaal is.
2) Bottom-up voor het stimuleren van lokale en kleinschalige initiatieven, wat zorgt voor
maatschappelijke draagvlak.
In allebei de benaderingen geldt dat het belang van het open agrarisch veenweidelandschap en
aantrekkelijke natuur- en recreatiegebieden prevaleert boven de energietransitie.
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Beoogd effect
Via een brief naar de stuurgroep van MRDH aangeven welke mogelijke oplossingsrichtingen wij zien
voor het inrichten van de energietransitie in onze regio onder voorwaarde dat we het open agrarisch
landschap behouden.

Argumenten
1. Wij zijn ons bewust van de grote lokale en regionale opgave in het kader van de
energietransitie. Wij onderschrijven onder andere met onze energievisie het belang van
duurzame energie in onze samenleving en vinden het belangrijk om ons steentje daaraan bij
te dragen. De benodigde gedragsverandering en/of investeringsbereidheid in onze
samenleving, zowel binnen als buiten onze gemeentegrenzen, zijn cruciaal voor het halen van
onze doelstelling. Wij onderstrepen daarmee het belang van de samenwerking tussen de
MRDH-gemeenten en het opstellen van een RES.
2. De medewerking van de gemeente Midden-Delfland en de inrichting van de energietransitie
staat onder voorbehoud van het behoud van het open landschap. Het buitengebied van
Midden-Delfland is van groot belang voor het vestigingsklimaat van bedrijven in de MRDH.
Onderdeel van een goed vestigingsklimaat is een prettige omgeving om te wonen, werken en
recreëren. Het buitengebied van Midden-Delfland als groene hart van de regio speelt hierin
een belangrijke rol.
3. Wij geven voorkeur aan een geïntegreerd perspectief voor de RES met zowel een top-down als
een bottom-up benaderingen:
a. Top-down voor kansrijke grootschalige energieopwekking, waarbij regionale samenwerking
cruciaal is.
b. Bottom-up voor het stimuleren van lokale en kleinschalige initiatieven, wat zorgt voor
maatschappelijke draagvlak.

Kanttekeningen
1. Aanleverdeadline van de gemeentelijke inbreng richting de stuurgroep energiestrategie was 21
februari 2019. De meeste deelnemende gemeenten reageren ambtelijk of via het college.
Vanwege de aard van de reactie en het effect op onze gemeente hebben wij ervoor gekozen
om dit via de raad te laten verlopen. De stuurgroep regionale energiestrategie is op de hoogte
van ons bestuurlijk proces en weet, dat wij de reactie via een raadsbrief later verzenden.
2. We hebben geen invloed op het gewogen eindoordeel van het geïntegreerd perspectief. Vanuit

het regionale proces wordt er een terugkoppeling gegeven of en op welke manier onze input een
plek heeft gekregen.

Financiën
Er zijn geen financiële consequenties verbonden aan dit voorstel.

Communicatie
De reactie van de gemeente is openbaar en zal via de gebruikelijke kanalen gecommuniceerd worden.

Vervolgstappen
De brief zal verstuurd worden naar de stuurgroep regionale energie van MRDH. Gemeente MiddenDelfland zal ambtelijk en bestuurlijk deelnemen aan het vervolgtraject van de RES. Een definitieve
RES zal voor akkoord aan de raad worden voorgelegd.

Reactie college op commissiebehandeling
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