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Geadviseerd besluit
1. De Regionale Energie Strategie 1.0 vast te stellen met daarbij nadrukkelijk aangegeven dat het 
zoekgebied zon en wind langs de A15 niet beschikbaar is voor windenergie en derhalve zoekgebied 
zal zijn voor zon.

2. het college op te dragen uiterlijk januari 2022 een aanvullend voorstel aan de raad voor te leggen 
waarin de acties zijn opgenomen ter realisatie van de ambities in de Regionale Energiestrategie.
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Raadsvoorstel
Inleiding
Albrandswaard heeft samen met 22 andere gemeenten, vier waterschappen en de provincie Zuid-
Holland gewerkt aan de Regionale Energiestrategie (RES) voor de regio Rotterdam Den Haag. Het 
startsein om te komen tot een regionale energie strategie is gegeven op 3 november 2017 tijdens het 
Bestuurlijk Netwerk Energie (BNE). Deze start liep voor op de verplichting uit het uiteindelijke 
Klimaatakkoord. Het Klimaatakkoord is tijdens het VNG-congres onderschreven door de gemeenten 
onder voorbehoud van een adequate financiering rond de uitvoering van het Klimaatakkoord. In het 
Klimaatakkoord is opgenomen dat 30 regio's verdeeld over Nederland een regionale Energie Strategie 
gaan opstellen. In deze RES-sen wordt de aanpak beschreven rond de onderwerpen uit het 
Klimaatakkoord voor de gebouwde omgeving. Dit betreft de onderwerpen Warmte, Electriciteit, 
Duurzame Brandstoffen en het Energiesysteem. Rond Elektriciteit is landelijk aangegeven dat 35 TWh 
grootschalig duurzaam opgewekte elektriciteit in 2030 het doel is. In de RES 1.0 wordt hiervoor nu een 
bandbreedte aangehouden van 2,8-3,2 TWh. 

In de opmaat naar de RES 1.0 is de Concept RES op 6 oktober  gepresenteerd in de 
begeleidingscommissie Energietransitie. In juni/juli 2020 is vervolgens gestart met de Wensen en 
Bedenkingenprocedure. Er werd door de gemeenteraad aangegeven dat er geen wensen en 
bedenkingen waren en dit is ook zodanig meegedeeld aan de regio. De RES 1.0 is op 18 maart 2021 
in het Bestuurlijk Netwerk Energie besproken waarbij nadrukkelijk een aantal zaken aan de orde zijn 
geweest. Door onze wethouder zijn de volgende zaken onder de aandacht gebracht. Rond warmte is 
in de RES 1.0 opgemerkt dat de restwarmte uit de Rotterdamse haven een groot potentieel heeft, 
maar dat dit qua aard en omvang nog onzeker is. Deze onzekerheid zal bij de RES 2.0 verder moeten 
worden ingevuld, immers het gebruik van restwarmte is een essentieel onderdeel van onze 
warmtevisie. In tijd hoeft dit op dit moment nog geen belemmering te zijn, de duidelijkheid rond de 
bronnen valt binnen de tijdsscope van de wijkplannen. Rond de duurzame opwekking van elektriciteit 
is aangegeven dat de aanduiding van de zoekgebieden langs de A15 als zoekgebied zon en wind wat 
ons betreft niet past. Nadrukkelijk past invulling met zon wel in de opzet van deze zoekgebieden.

Beoogd effect
Door vaststelling van de RES 1.0 in de gemeenteraden van 22 regiogemeenten worden de regionale 
ambities vastgelegd met als doelstelling de consequenties vanuit de RES te verankeren in het lokale 
omgevingsbeleid. Door deze vaststelling is de route geschetst naar realisatie van de opgave om in 
2050 de CO2 uitstoot met 95 % verminderd te hebben, met als tussenstap de vermindering van de 
uitstoot van CO2 met 50 % in 2030.

Relatie met beleidskaders

De RES heeft een directe relatie met de Klimaatopgave Albrandswaard, waarbij de Klimaatopgave 
Albrandswaard invulling geeft aan de richting die de RES geeft om de doelstelling te bereiken.

Argumenten
1.1 Vaststelling van de RES is een raadsbevoegdheid.

Het vaststellen van een strategie/visie document is de bevoegdheid van de gemeenteraad. Met de 
vaststelling geeft de gemeenteraad aan achter de doelstellingen van de strategie te staan om zo 
invulling te geven aan de opgave om te komen tot vermindering van de CO2 uitstoot.

1.2 Vaststelling past in het lokale beleid rond de Klimaatopgave zoals is vastgesteld.

De route zoals in de RES is beschreven vindt zijn uitwerking in de al lopende Klimaatopgave 
Albrandswaard. In de Klimaatopgave is invulling gegeven aan de diverse onderdelen zoals die ook in 
de RES worden benoemd.



3/5

2.1 Opstellen acties is onderdeel van het Uitwerkingsplan Klimaatopgave Albrandswaard In het 
Uitwerkingsplan zijn de concrete acties benoemd waar vanuit de regio behoefte aan is om invulling te 
geven aan de strategie.

Deze acties worden bij de reguliere rapportage vermeld en kunnen op dat moment ook ter beschikking 
worden gesteld aan de regio om de monitoring rond de voortgang vanuit de regio te kunnen voeden.

Overleg gevoerd met
portefeuillehouder en begeleidingscommissie Energietransitie.

Kanttekeningen
1.1 Gevolgen van het niet vaststellen van de RES 1.0

Gezien het opnemen van windenergie in de zoekgebieden langs de infrastructuur A15 zou gekozen 
kunnen worden voor het niet vaststellen van de RES 1.0. Nadrukkelijk betreft het hier zoekgebieden 
voor zon en wind zoals ook uit de tekst op te maken valt. In het kader van de onderzoeken rond het 
windconvenant van de voormalige Stadsregio is realisatie van wind in deze gebieden niet mogelijk op 
technische gronden. Daarnaast heeft de gemeenteraad onder andere bij de vaststelling van de 
Klimaatopgave Albrandswaard nadrukkelijk uitgesproken dat naast de in de VRM opgenomen locaties 
er binnen de gemeente geen ruimte is voor windenergie. Op basis van deze gegevens is dit standpunt 
ook opgenomen in het vaststellingsbesluit.

2.1. Actieplan geeft verplichting

Door de acties uit het Uitwerkingsplan Klimaatopgave Albrandswaard in te zetten als bijdrage richting 
regio ontstaat  een inspanningsverplichting.

Uitvoering/vervolgstappen
Op 31 maart 2021 is de RES 1.0 formeel gepubliceerd via de website www.resrotterdamdenhaag.nl. 
Dit was het startsignaal voor de besluitvormingsperiode van april tot juli 2021, waarin alle 
gemeenteraden, Provinciale Staten en Algemeen Besturen van de waterschappen de RES 1.0 
vaststellen. Daarmee wordt uitgesproken om de acties die voortvloeien uit de RES 1.0, te verankeren 
en inzet te tonen naar de RES 2.0 en de periode die daarop volgt. Zodra de RES 1.0 door alle partijen 
is vastgesteld, wordt deze door de RES-organisatie naar het Nationaal Programma RES gestuurd. 
Conform Klimaatakkoord is dat uiterlijk op 1 juli 2021. Daarop volgend zal er een beoordeling van de 
30 RES’en plaatsvinden door het Nationaal Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) en het Nationaal 
Programma RES. Daaruit komt naar voren of de landelijke doelstellingen binnen bereik zijn met de 
ingediende RES’en. Indien dat niet het geval is kan dat leiden tot herverdeling van een restopgave. 
Dat proces zal plaatsvinden onder aansturing van de koepels van decentrale overheden (Vereniging 
Nederlandse gemeenten, Interprovinciaal Overleg en Unie van Waterschappen).

Financiën
n.v.t.

Communicatie/participatie na besluitvorming
Tijdens de publicatie van de RES 1.0 op 31 maart is een persbericht verspreid door de gemeente. Bij 
verzending van de RES 1.0 op 1 juli 2021 wordt er opnieuw een persbericht verspreid.

 

Bijlagen
1. presentatie RES.pdf  
2. RES 1.pdf  
3. Samenvatting RES 1.pdf  

file://www.resrotterdamdenhaag.nl
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4. wensen en bedenkingen AW brief aan regio def.docx  
5. Presentatie RES Albrandswaard  
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CONCEPT RAADSBESLUIT

Gemeenteraad:
6 juli 2021

Zaaknummer:
319022

Onderwerp:
RES 1.0 Regionale Energie 
Strategie 

De raad van de gemeente Albrandswaard,

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders op 18 mei 2021,

BESLUIT:

1. De Regionale Energie Strategie 1.0 vast te stellen met daarbij nadrukkelijk aangegeven dat het 
zoekgebied zon en wind langs de A15 niet beschikbaar is voor windenergie en derhalve zoekgebied 
zal zijn voor zon.

2. het college op te dragen uiterlijk januari 2022 een aanvullend voorstel aan de raad voor te leggen 
waarin de acties zijn opgenomen ter realisatie van de ambities in de Regionale Energiestrategie.


