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Betreft: Terugkoppeling opbrengst bijeenkomst Regionale Energie Strategie 
 
 
Geachte raadsleden, 
 
INLEIDING 
Tijdens Beraad en Advies van 30 oktober jongstleden bent u geïnformeerd over het opstellen 
en het vervolg van de Regionale Energie Strategie (RES). De bedoeling hiervan 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. Dat dit een enorme opgave is/wordt, is wel duidelijk. De impact van de 
energietransitie (en daarmee de RES) op de omgeving is groot en zal beïnvloeden hoe we 
wonen, werken en reizen. Vanuit de belangen in de samenleving, vanuit het draagvlak voor 
de strategie en maatregelen en de daaraan verbonden succeskans voor energietransitie, 
wordt participatie op dit onderwerp van groot belang. Daar past bij dat het opstellen van de 
RES gebeurt in samenspel met de gemeenteraad, in brede zin. Daarom heeft het college u 
uitgenodigd om in een klankbordgroep mee te denken.  
 
Op 18 februari en 12 maart hebben wij de eerste tussenresultaten van de RES, in de vorm 
van een drietal perspectieven op de energiehuishouding per 2050, gedeeld met de 
klankbordgroep energietransitie en hun geconsulteerd over de tussenresultaten.  
 
KERNBOODSCHAP 
Aan de hand van de tussenresultaten heeft de klankbordgroep aangegeven welke principes / 
kenmerken zij belangrijk vinden bij de verdere uitwerking van de RES en hoe de gemeente 
Albrandswaard vorm wil geven aan de energiestrategie. Dit wordt door ons meegenomen in 
het regionale proces. Bijgaande brief versturen wij naar de stuurgroep van de RES.  
 
TOELICHTING 
Wij kijken terug op positieve bijeenkomsten. Het ‘dossier’ Regionale Energie Strategie is best 
ingewikkeld wat betreft de inhoud en is ook technisch van aard. De impact van de 
maatregelen is groot en het besluitvormingsproces, met 22 andere gemeenten, is complex. 
Dit heeft de klankbordgroep er niet van weerhouden om vooral het gesprek te voeren, de 
informatie te onderzoeken en met elkaar de randvoorwaarden te verkennen.  
 



 
 

VERVOLG 
De inbreng, samen met de opbrengst van de andere 22 gemeenten, wordt meegenomen in 
het regionale proces. Deze input vormt een beeld van wat er in de regio belangrijk wordt 
gevonden. In de regionale overleggen wordt dit verder uitgewerkt tot het geïntegreerde 
perspectief. Op een later moment in het proces wordt u over het geïntegreerde perspectief 
geïnformeerd. 
 
Bijlage 
Reactie vanuit gemeente m.b.t. Regionale Energie Tranisitie 
 
 
Met vriendelijke groet, 
het college van de gemeente Albrandswaard, 
de secretaris, de burgemeester, 

  
Hans Cats drs. Hans-Christoph Wagner 
 
 
 
 










