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Geachte raadsleden, 
 
INLEIDING 
Tijdens de klankbordgroep Energietransitie van 6 oktober jongstleden bent u geïnformeerd over de concept 
Regionale Energiestrategie (RES) voor verzending aan het Nationaal Programma RES. In de Concept 
RES van regio Rotterdam – Den Haag worden nationale afspraken uit het Klimaatakkoord geconcretiseerd. 
Het geeft de tussenstand op weg naar een betaalbare, betrouwbare, veilige en schone energievoorziening 
in 2050.  
 
Op 6 oktober jongstleden hebben wij de Concept RES gedeeld met de klankbordgroep Energietransitie en 
hun geconsulteerd over de Concept RES.  
 
KERNBOODSCHAP 
Aan de hand van deze presentatie heeft de klankbordgroep aangegeven geen wensen en bedenkingen te 
hebben.  De gemeenteraadsfracties hebben geen gebruik gemaakt van de gelegenheid om te reageren  en 
wensen en bedenkingen kenbaar te maken, ook niet na verlenging van de termijn.  
 
Tijdens de presentatie aan de klankbordgroep in oktober is wel afgesproken dat het participatie traject op 
lokaal niveau over de RES 1.0 als volgt wordt ingestoken:  

• Richtinggevende uitspraken over de bijdrage van onze gemeente over de RES 1.0 worden zo 
mogelijk getoetst bij de stakeholders, terwijl 

• Betrokkenheid van de inwoners wordt toegespitst op de zaken die de inwoner ook direct aangaan 
en gekoppeld zijn aan eigen energie verbruik  door wonen en consumeren.  
 

Bijgaande brief versturen we naar de stuurgroep van de RES.  
 
TOELICHTING 
De raden van alle gemeenten in de regio Rotterdam – Den Haag besluiten voor 1 juli 2021 over de 
vaststelling van de RES 1.0. De Concept RES is een tussenstap in de route naar een RES 1.0. De 
Concept RES is een daarom een belangrijk ijkpunt.   
 
We kijken terug op een positieve bijeenkomst. Het ‘dossier’ RES is ingewikkeld wat betreft de inhoud en is 
ook technisch van aard. De impact van de maatregelen is groot en het besluitvormingsproces, met alle 
gemeenten in de regio, is niet eenvoudig. De klankbordgroep Energietransitie is daarom van belang om te 
kunnen komen tot een beter en gedragen eindproduct.  
 



 
 
 
 
 
 
CONSEQUENTIES 
Vanuit Albrandswaard worden en zijn geen wensen en bedenkingen aangeleverd.  
 
VERVOLG 
Vanuit de RES volgt begin 2021 een reactie op alle wensen en bedenkingen in de vorm van een nota van 
beantwoording. In de periode tot en met januari wordt de concept RES verder ontwikkeld en 
geconcretiseerd. Dit gebeurt via een vijftal sporen: Elektriciteit, Warmte, Brandstoffen, Systeemanalyse en 
Communicatie en kennisdeling. Wij informeren u over dit proces op een later moment.  
 
 
Bijlagen: 
Brief aan de RES 
 
Met vriendelijke groet, 
het college van de gemeente Albrandswaard, 
de secretaris, de burgemeester, 

  
Hans Cats drs. Jolanda de Witte 
 
 



 
Geachte heer Brandligt,  
 
Naar aanleiding van uw verzoek, willen we u laten weten dat we graag onze bijdrage aan de regionale 
energiestrategie willen blijven leveren. We vinden de zoektocht naar oplossingen voor onze toekomstige 
energievoorziening belangrijk voor onze bewoners en voor onze gemeente. We gaan graag samen op zoek naar 
antwoorden op vele vragen hieromtrent. 
 
Als reactie op uw vraag naar de wensen en bedenkingen, willen we u laten weten dat het College de verschillende 
fracties uit de Gemeenteraad heeft gevraagd naar hun wensen en bedenkingen op de concept  RES. Hierop is vanuit 
één fractie een reactie gekomen gericht op participatie en het verder te volgen proces. Verder zijn er geen 
zienswijzen vanuit de fracties ontvangen, ook niet na verlenging van die termijn.  
 
 
 
We kijken uit na de volgende fase in dit proces op weg naar de RES 1.0. 
      
Met vriendelijke groet, 
 
het college van de gemeente Albrandswaard,  
 
De secretaris,    de burgemeester,  
 
 
 
Hans Cats   drs. Jolanda de Witte  
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
  
 
Wethouder Brandligt 
Voorzitter Stuurgroep Regionale Energiestrategie  
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