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Geachte Raad,
Begin 2018 hebben de decentrale overheden in de regio Rotterdam Den Haag besloten een
regionale energiestrategie (RES) te ontwikkelen. Wij hebben uw raad in 2018 over dit proces
geïnformeerd met de informatiebrieven 010 en 055. Oorspronkelijk was het de bedoeling de RES
eind 2018 op te leveren, maar dat bleek niet haalbaar. Daarom is besloten meer voorbereidingstijd
te nemen. Het proces biedt nu ook ruimte voor een consultatieronde. De nieuwe planning gaat er
van uit dat vóór het zomerreces een concept-RES wordt opgeleverd. Deze planning is mede
afhankelijk van het sluiten van een nationaal Klimaatakkoord, dat naar verwachting
randvoorwaarden voor proces en inhoud bevat.
Een analyse van de toekomstige regionale energievraag en -aanbod (opwekpotentie) heeft enkele
duidelijke conclusies opgeleverd. In de afgelopen maanden zijn deze conclusies aangevuld met
bouwstenen voor perspectieven (routes) om voor de regio te komen tot een betaalbare,
betrouwbare, schone en veilige energievoorziening in 2050 (het doel van de RES). Dit heeft drie
perspectieven opgeleverd:
lokale kracht;
energiepotentieel;
euro’s.
Deze perspectieven schetsen een toekomstbeeld voor de regio, gebaseerd op het ‘DNA’ van de
regio. Ze zijn niet bedoeld als blauwdrukken of ontwerpopties voor de energietransitie. Elk
perspectief benadert de transitie op een onderscheidende manier (energetisch, financieel,
ruimtelijk, sociaal of economisch). Een perspectief vormt wél de basis voor de ruimtelijke
doorvertaling van de opgave en beïnvloedt de effecten in termen van energiebesparing, CO2reductie en hoeveelheid opwekbare duurzame energie. In de consultatiefase wordt input opgehaald
voor het te ontwikkelen geïntegreerd perspectief, dat de inhoudelijke basis gaat vormen voor de
RES en de uitvoeringsagenda.
In de vergadering van de commissie Fysieke Leefomgeving van 4 februari 2019 zal een korte
presentatie worden verzorgd over het RES-proces. Eerder hebben wij de stand van de zaken in de
RES, naast andere onderwerpen van de transitieopgave, al gedeeld met de deelnemers van de
periodieke Klimaattafel.
Uitnodiging lokale consultatiebijeenkomst
Wij nodigen u graag uit voor de consultatiebijeenkomst voor raads- en commissieleden en
stakeholders op 12 februari 2019, van 19.30-21.30 uur (inloop vanaf 19.00 uur).

De bijeenkomst vindt plaats in de KoorruIne van de Dorpskerk te Wassenaar (ingang zijde Plein).
Na een korte inleiding van wethouder De Ridder wordt u geïnformeerd over het RES-proces, de
relatie met het nationaal Klimaatakkoord en de perspectieven. Vervolgens wordt u in de
gelegenheid gesteld te reflecteren op de perspectieven. Met het oog op een goede voorbereiding
van de bijeenkomst verzoeken wij u uw deelname vóór 8 februari 2019 te melden via
gankone@wodv.nl.
Uitnodiging regionale consultatiebijeenkomst
Tevens nodigen wij u uit deel te nemen aan de regionale consultatiebijeenkomst over de RES voor
raadsleden. Dit is een initiatief van de gemeenten Lansingerland, Westland, Midden-Delfland,
Pijnacker-Nootdorp, Rijswijk, Leidschendam-Voorburg, Den Haag, Zoetermeer en Wassenaar. Deze
bijeenkomst vindt plaats op 20 februari 2019 in New Babylon Meeting Center (2e etage), Anna
van Buerenplein 29 te Den Haag, van 19.30-21.30 uur. Deze bijeenkomst heeft een vergelijkbaar
programma als de lokale. Wanneer u deelneemt aan deze bijeenkomst verzoeken wij u uw
deelname vóór 15 februari 2019 te melden bij staf-energietransitie@denhaag.nl.
Met vriendelijke groet,
het college van burgemeester en wethouders,
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