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Betreft: motie klankbordgroep scenario’s energietransitie   
 
 
Geachte raadsleden,  
  
 
INLEIDING 
In uw vergadering van 5 november heeft u een motie aangenomen waarin u ons vraagt een klankbordgroep 
energietransitie vanuit de gemeenteraad te organiseren om diverse innovaties te inventariseren en de 
haalbaarheid voor Albrandswaard te duiden. De klankbordgroep is gestart vanaf 18 februari 2019. Hiermee 
voeren wij de motie uit en willen wij u verzoeken de motie als gedaan te beschouwen.  
 
KERNBOODSCHAP  
Tijdens het eerste overleg met de klankbordgroep hebben we gesproken over twee belangrijke onderwerpen: de 
Regionale Energie Strategie en de motie. De energietransitie is een politiek relevant onderwerp, met door het Rijk 
vastgestelde deadlines. Vanuit de belangen van de samenleving, draagvlak voor strategie en succeskans voor de 
energietransitie is participatie van belang. Daarbij past dat beide thema’s in samenspel gebeurt met u.  
 
De leden van de klankbordgroep zijn overeen gekomen beide thema’s in de klankbordgroep te bespreken en te 
verdiepen.  
 
TOELICHTING  
Regionale Energie Strategie  
Op 18 februari hebben we de stand van zaken met betrekking tot de Regionale Energie Strategie (RES) 
toegelicht in de klankbordgroep. De bedoeling van de RES is in beeld te brengen 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.  
 
Na 9 maanden met de regio Rotterdam Den Haag gezamenlijk aan de RES te hebben gewerkt, zijn we op een 
belangrijk punt in het proces beland. Een punt waarop richting kan worden opgehaald bij het bestuur. Dit betekent 
de eerste tussenresultaten, in de vorm van een drietal perspectieven op de energiehuishouding per 2050, met het 
bestuur te delen en hun hierover te consulteren.   
 
De klankbordgroep heeft ons gevraagd de eerste tussenresultaten met de klankbordgroep te delen op 12 maart 
2019. Op deze dag zijn de klankbordgroepleden gevraagd welke elementen uit de tussenresultaten 
(perspectieven) het meest aanspreken. De inbreng van de klankbordgroep, samen met de opbrengst van de 22 
andere gemeenten, nemen wij mee in het regionale proces. De inbreng vormt een beeld van wat er in de regio 
belangrijk wordt gevonden.  
 
Motie klankbordgroep scenario’s energietransitie  
Op 18 februari hebben we ook procesafspraken gemaakt en het vertrekpunt gemarkeerd voor het uitvoeren van 
de motie klankbordgroep scenario’s energietransitie. Het doel van de motie is projecten en innovaties ten aanzien 
van de energietransitie te inventariseren en de haalbaarheid te duiden voor de gemeente Albrandswaard.  
 
 
 



Met de klankbordgroep hebben we afgesproken de volgende vier stappen te volgen:  
1. Het maken van (proces) afspraken en het markeren van het vertrekpunt (18 februari jl.);  
2. een brainstorm over innovaties;  
3. het uitwerken van 2 a 3 innovaties;  
4. het bepalen van het vervolg.  

 
Bovendien is uit het eerste bijeenkomst op 18 februari jl. voortgekomen dat we drie werkgroepen oprichten. De 
werkgroepen gaan innovaties inventariseren ten aanzien van de onderwerpen: de maatschappelijk opgave, 
energie opslag en energie opwekking.  
 
VERVOLG  
Het proces rondom de RES verloopt als volgt:  

1. Op 12 maart was de volgende bijeenkomst met de klankbordgroep om hun te consulteren over de 
tussenresultaten van de RES;  

2. deze inzichten koppelen wij u terug via een raadsinformatiebrief;   
3. vanaf april nemen wij de inzichten mee in regionale overleggen;   
4. medio 2019 verwachten wij de RES in te kunnen brengen in de gemeenteraad.  

 
Het proces rond de motie verloopt als volgt:  

1. In mei organiseren we een inspiratiebijeenkomst over innovaties uit het land;  
2. in september brainstormen we met de klankbordgroep over de geïnventariseerde innovaties;   
3. in november werken we de geselecteerde innovaties uit.   
4. in december bepalen we het vervolg waaronder de implementatie.  

 
 
Het organiseren en faciliteren van de klankbordgroep(leden) brengt kosten met zich mee, te denken aan kosten 
voor overlegruimtes, benodigde faciliteiten, eventuele externe bezoeken (TU Delft, Duurzaamheidsfabriek 
Dordrecht, Green Village) en / of het uitnodigen van sprekers. De kosten worden geraamd op €25.000,-. Via een 
tussenrapportage wordt u voorgesteld deze kosten te dekken uit de Algemene Reservering.  
 
Ik vertrouw erop u hierbij voldoende te hebben geïnformeerd.  
   
 
Met vriendelijke groet, 
het college van de gemeente Albrandswaard, 
de secretaris, de burgemeester, 

  
Hans Cats drs. Hans-Christoph Wagner 
 
 


