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ONDERWERP
Regionale Energie Strategie 

KENNISNEMEN VAN
Deelname aan de Regionale Energie Strategie (RES) van de gemeente Albrandswaard met de regio 
Rotterdam Den Haag. De RES brengt in beeld hoeveel CO2 de regio kan besparen en hoe we dat 
kunnen bereiken.   

INLEIDING
Op 9 februari 2018 hebben 23 gemeenten, waaronder gemeente Albrandswaard, 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.  Concreet zijn we 
aan de slag met het beantwoorden van 4 vragen:  

1. Wat gebeurt er lokaal en regionaal wat bijdraagt aan de doelstelling?  
2. Wat is er aanvullend regionaal nodig en mogelijk om de doelstelling te bereiken?  
3. Wat en wie zijn nodig om zover te komen?  
4. Wie gaat wat doen in de komende jaren om de doelstelling te realiseren?  

KERNBOODSCHAP
Door een RES op te stellen worden concrete stappen benoemd om te komen tot een vrijwel CO2 vrije 
energievoorziening in 2050 voor de regio Rotterdam-Den Haag waarbij ook de onderlinge samenhang 
duidelijk is. Daarmee ontstaat tevens meer inzicht in de ruimtelijke en economische consequenties 
van de energietransitie voor de regio.  

Het college onderschrijft de urgentie van de energietransitie en heeft de ambitie om CO2 neutraal te 
zin in 2050, conform landelijk beleid. In het coalitieakkoord is opgenomen dat we in 2018 inzetten op 
kennis en bewustwording van inwoners, bedrijven en verhuurders, waarna we een agenda 
presenteren in 2019. Hierin worden concrete scenario’s voor de energietransitie uitgewerkt aan de 
hand van de thema’s warmte, mobiliteit, duurzame stroom en energiebesparing.  

TOELICHTING
De redenen om te komen tot een RES zijn meerledig: .  

1. Noodzaak voor regionale samenwerking  
De regio kent de nodige uitdagingen op het gebied van energie. Op regionaal niveau moet 
dan bijvoorbeeld gedacht worden aan het coördineren van vraag en aanbod ten aanzien van 
energieopwekking en energiegebruik, lobby voor passende wetgeving en activering van de 



bedrijven om te investeren in hun energievoorziening. De opgave is complex en kunnen we 
als gemeente niet zelfstandig realiseren. De samenwerking om te komen tot een RES is  
bedoeld om te komen tot een efficiënte en effectieve aanpak en een gezamenlijke inzet. We 
definiëren zodoende wat de regio te doen staat en waar we andere partners voor nodig 
hebben. Regionaal zal bezien moeten worden hoe we verschillende energiebronnen het beste 
kunnen inzetten.  

2. Het geeft meer grip op de opgave en biedt handelingsperspectief 
Met het opstellen van een RES ontstaat er meer duidelijkheid over de opgave (stip op de 
horizon) en welke stappen partijen kunnen zetten op de korte, middellange en lange termijn 
(handelingsperspectief). Met de RES ontstaat er meer inzicht in de consequenties van de 
veranderingen in de energievoorziening voor ons lokale beleid, als ook een sterkere basis om 
lokale acties en beleid nader vorm te geven.  

3. Met de RES kunnen we passende samenwerkingsafspraken maken met o.a. het Rijk 
Via de RES kunnen we de kracht van de regio goed benutten om de juiste randvoorwaarden 
onder de aandacht te brengen. We kunnen hiermee input leveren aan de rijksoverheid rond 
de (on)mogelijkheden binnen de 23 gemeenten. 

CONSEQUENTIES
De uitkomsten van het onderzoek geven richting aan de (on)mogelijkheden binnen de 23 gemeenten 
om aan de doelstelling te voldoen. Hierbij is een gezamenlijke oplossingsrichting met daarbij lokale 
invulling uitgangspunt. De RES dient daarnaast als instrument om ook de rijksoverheid van de 
(on)mogelijkheden in kennis te stellen. De keuzes in de RES zullen ook een ruimtelijk component 
kennen. 

VERVOLG
In beraad en Advies van 30 oktober 2018 is de RES als beeldvormend agendapunt in de 
termijnagenda opgenomen. Tijdens deze vergadering zal, middels een presentatie, het proces van de 
RES verder worden toegelicht. 

Albrandswaard, 2 oktober 2018  

Met vriendelijke groet, 
het college van de gemeente Albrandswaard, 
de secretaris, de burgemeester, 

Hans Cats drs. Hans-Christoph Wagner 


