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Op 9 februari 2018 hebben 23 gemeenten, vier waterschappen en de provincie Zuid-Holland, hun 
handtekening gezet voor deelname aan het opstellen van een Regionale Energie Strategie (RES). De 
RES brengt in beeld welke stappen gezet kunnen worden om te komen tot een betaalbare, 
betrouwbare, schone en veilige energievoorziening voor iedereen in de regio Rotterdam-Den Haag in 
2050. Wij hebben op diverse momenten geïnformeerd rond de voortgang van de Concept-RES die 
uiterlijk 1 juni 2020 moet worden ingediend bij het Nationaal Platform RES. Nadrukkelijk is dit een 
concept die in feite de tussenstand gaat aangeven rond de energietransitie. Dit concept is de verdere 
uitwerking van het Energieperspectief 2050 zoals aan u gepresenteerd. 
 
Waar werken we aan?  
In alle regio’s wordt gewerkt aan de Concept Regionale Energie Strategie die vanuit de regio’s op 1 
juni moeten worden aangeleverd aan het Nationaal Platform RES. Alle ingediende concepten worden 
door het Nationaal Planbureau samengevat en doorgerekend om te bezien of de doelstellingen 
gehaald gaan worden. Na deze doorrekening komt het Nationaal Planbureau via het Nationaal 
Platform terug met hun bevindingen. Aan de hand van deze van deze bevindingen worden de 
verschillende concepten verder uitwerkt tot de RES 1.0 die medio 2021 moet worden ingediend. 
Inmiddels is als gevolg van de corona crisis de tijdsplanning opgeschoven waarbij aan de regio’s wel 
is gevraagd om de voorlopige concept RES op 1 juni toe te sturen aan het Nationaal Platform. 
Benadrukt wordt dat de nu voorliggende concept-RES geen besluitvorming van uw raad vraagt.  
 
Wat zijn de eerste tussenresultaten? 
De concept-RES zoals die nu voorligt is nadrukkelijk een tussenstand in het gehele proces. Op basis 
van deze tussenstand wordt aangegeven wat er mogelijk is binnen onze regio. Deze uitwerking is een 
resultante van het eerdere Energieperspectief en een aantal intensieve ambtelijke en bestuurlijke 
ateliers.     
 
Proces 
De vraag die aan ons college is gesteld is om deze concept RES nu vrij te geven voor verzending 
naar het Nationaal Platform waarbij in de regio er voor is gekozen om de verschillende 
gemeenteraden na vrijgave de mogelijkheid te bieden om wensen en bedenkingen kenbaar te maken 
die dan verwerkt kunnen worden in de RES 1.0. Deze periode voor wensen en bedenkingen is 
inmiddels verlengd van 1 augustus tot 1 oktober. 
Wij kiezen er echter voor om u in de gelegenheid te stellen om uw duiding en visie op het stuk nu al 
kenbaar te maken voordat wij het besluit nemen om in te stemmen met verzending van de concept 
RES. Dit besluit staat gepland voor de collegevergadering van 2 juni aanstaande of zoveel eerder als 
mogelijk. 
 



Dat dit in deze tijd op een afwijkende manier zal gaan mag duidelijk zijn. 
Nu er geen vergaderingen zijn van commissie of raad vragen wij u, en met name de leden van de 
klankbordgroep, om uw duiding en visie op het stuk kenbaar te maken via mailberichten. 
 
Wilt u schriftelijk reageren op het concept?   
Om uw duiding en visie mee te kunnen nemen in onze besluitvorming  stellen wij u het volgende voor: 
 

- U kunt uw duiding en visie rondom de concept RES per mail toe sturen aan 
e.ketelaar@albrandswaard.nl, uiterlijk vrijdag 5 juni 17:00 uur; 

- U ontvangt een samenvatting van alle reacties via de griffie op woensdag 10 juni 
 

 
Nadrukkelijk geven wij u nogmaals mee dat het zeker niet de bedoeling is dat op dit moment 
besluitvorming in uw raad plaatsvindt. Wij vinden het echter wel van belang om ook uw visie en 
duiding mee te nemen bij de voorlopige concept-RES 
 
 
Met vriendelijke groet, 
het college van de gemeente Albrandswaard, 
de secretaris, de burgemeester, 

  
Hans Cats drs. Jolanda de Witte 
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