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1. Inleiding
Bijgaand vindt u het “Energieperspectief 2050 regio Rotterdam Den Haag”. Dit document is
opgesteld op basis van ambtelijk en bestuurlijk overleg tussen de gemeenten, provincie en
waterschappen betrokken bij het de Regionale Energiestrategie (RES) die deze regio in het kader
van het Klimaatakkoord gaat opstellen, en kan gezien worden als een eerste gezamenlijk
toekomstbeeld. Het document is ons aangeboden door de Stuurgroep Energiestrategie regio
Rotterdam Den Haag.
Als bijlage bij het “Energieperspectief” vindt u tevens het “Basisdocument RES Rotterdam Den
Haag” uit september 2018, waarin u een analyse van vraag en aanbod in de regio vindt als
vertrekpunt voor de RES.

2. Kern informatie
Het “Energieperspectief” betreft een ruimtelijk-energetisch toekomstbeeld van de energievoorziening
in onze regio. Van de diverse warmtebronnen, zonne-energie en windenergie is in beeld gebracht
wat het aanbod zou kunnen zijn. Het algemene beeld is dat de regio een overschot aan warmte
heeft dat benut kan worden, en een tekort aan elektriciteit.
Het “Energieperspectief” alsmede het eerder opgestelde “Basisdocument” vormen de basis voor
verdere samenwerking in de regio en tevens een bouwsteen voor gemeentelijk ruimtelijk-energetisch
beleid. In september/oktober 2019 worden vanuit de RES-organisatie informatie-bijeenkomsten over
het Energieperspectief 2050 georganiseerd voor raadsleden, waarvoor u de uitnodiging ontvangen
heeft.

3. Gevolgen en/of vervolgtraject
Op 10 oktober 2019 is een regionaal ondertekenmoment voorzien. Rijswijk zal bij die gelegenheid
instemmen met het “Energieperspectief 2050” als het gezamenlijk toekomstbeeld van de
energievoorziening van de regio Rotterdam Den Haag per 2050 en bouwsteen voor (gemeentelijk)
ruimtelijk-energetisch beleid. Ook stemmen de betrokken gemeenten dan in met verdere
samenwerking in de regio, met stakeholders en onder regie van de publieke partijen in de regio. De
S.v.p. bij correspondentie datum en kenmerk van deze brief vermelden
en richten aan: Gemeente Rijswijk, MO/DG, Postbus 5305, 2280 HH
Rijswijk
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wijze van samenwerken en concrete uitvoeringsstappen worden nader uitgewerkt in een regionaal,
uitvoeringsgericht programma.

Met vriendelijke groet,
burgemeester en wethouders,
de secretaris,

de burgemeester,

drs. M. Middendorp MPC

drs. M.J. Bezuijen

Bijlage(n):




19.087171

Regionaal Energieperspectief 2050 regio Rotterdam Den Haag – Corsanr. 19.080702
Basisdocument Regionale Energiestrategie regio Rotterdam Den Haag – Corsanr. 18.106139
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