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Betreft: Regionale Energie Strategie: stand van zaken

Geachte raadsleden,
Inleiding
Op 9 februari 2018 hebben 23 gemeenten, de waterschappen en de provincie Zuid-Holland, hun
handtekening gezet voor deelname aan het opstellen van een Regionale Energie Strategie (RES). Zo
ook onze gemeente.
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. Doelstelling vanuit het klimaatakkoord, wat basis is voor deze stappen, is de reductie van CO2
uitstoot in 2050 van 95% ten opzichte van 1990. Bij de start van de RES zijn gezamenlijk de
uitgangspunten geformuleerd. Deze uitgangspunten zijn verder uitgewerkt en hebben geresulteerd in
een drietal extreme perspectieven. De drie extreme perspectieven hebben wij eerder met u
besproken.
Uw opmerkingen zijn gebundeld en ingebracht bij zowel de verschillende ambtelijke als bestuurlijke
ateliers. Daarnaast zijn er namens de fracties vertegenwoordigers aangewezen die in een werkgroep
geactiveerd zijn om meer kennis te verkrijgen omtrent de energietransitieopgave. Een aantal sessies
hiervan zijn al georganiseerd en er volgt op 9 september nog een sessie.
Uiteindelijk hebben alle opmerkingen van de partijen geleid tot het nu voorliggende Energieperspectief
2050.
Kernboodschap
Door alle input van de diverse partijen te verwerken is ons inziens een herkenbaar Energieperspectief
2050 opgesteld wat als basis dient voor de uiteindelijke Regionale Energie Strategie die volgt op de
vaststelling van het (nationale) Klimaatakkoord. Deze uiteindelijke Regionale Energiestrategie zal naar
verwachting in de eerste helft van volgend jaar worden opgesteld. Na de vaststelling hiervan door u
als gemeenteraad wordt deze Regionale Energie Strategie ingediend bij de rijksoverheid om vanuit de
regio aan te geven wat de (on)mogelijkheden zijn voor onze regio.
Consequenties
Het Energieperspectief 2050 geeft de (on)mogelijkheden binnen de contour van de 23 gemeenten om
aan de doelstelling te voldoen. Hierbij is een gezamenlijke oplossingsrichting met daarbij lokale
invulling uitgangspunt.
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Toelichting
Het Energieperspectief 2050 bevat vrijwel alle punten die u in de eerdere overleggen als waardevolle
elementen heeft aangegeven. Zo wordt nadrukkelijk de rol van onze inwoners beschreven en is er ook
extra aandacht gekomen over de mogelijkheden tot realisatie van opslag om onbalans in het net te
voorkomen. Het Energieperspectief 2050 en een presentatie over de vervolgstappen/de
procesaanpak is bij deze raadsinformatiebrief gevoegd.
Vervolg
Op 23 september aanstaande wordt in commissieverband dit Energieperspectief 2050 in oriënterende
sfeer besproken. Het streven binnen de regio is dat op 10 oktober de verschillende colleges hun
besluitvorming over dit stuk hebben afgerond.
Hoogachtend,
Namens het college van burgemeester en wethouders van Albrandswaard,
De wethouder,
M. Goedknegt
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