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Bijlage 1 - Presentatie consultatiebijeenkomsten

Geachte Raad,

Met deze brief informeren wij u over het resultaat van de consultatiebijeenkomsten in het kader
van de regionale energiestrategie Rotterdam Den Haag (RES). De RES maakt concreet hoe de regio
werkt aan de doelstelling van een betaalbare, betrouwbare, schone, veilige en vrijwel CO 2-vrije
energievoorziening in 2050. Dit proces is begin 2018 op gezamenlijk initiatief van de decentrale
overheden in de regio Rotterdam Den Haag gestart.

Wij hebben u uitgenodigd voor twee bijeenkomsten waar u in de gelegenheid bent gesteld richting
te geven aan de inhoud van de RES (zie ook informatiebrief 008, 2019). Zowel tijdens de lokale
bijeenkomst van 12 februari, waarvoor ook stakeholders waren uitgenodigd, als de regionale
bijeenkomst op 20 februari zijn ons veel waardevolle suggesties meegegeven voor de verdere
ontwikkeling van de RES. Wij danken u voor uw inbreng op beide avonden. De presentatie die
tijdens deze avonden is gegeven hebben wij als pdf bijgevoegd.

Op basis van de inbreng tijdens deze bijeenkomsten leveren wij namens Wassenaar de volgende
input voor de RES:
1. de regionale energietransitie dient de ruimtelijke kwaliteiten (landschap, cultureel erfgoed)
van de regio zoveel mogelijk te ontzien;
2. het draagvlak in de samenleving is bepalend voor de koers van de energietransitie; de
overheid ontzorgt;
3. de energietransitie dient een realistisch scenario te volgen, door te beginnen met
laaghangend fruit en no-regretmaatregelen (bv. energiebesparing) die weinig ruimtelijke
impact hebben;
4. de RES moet ook lokaal handelingsperspectief bieden.

De komende maanden zullen de opbrengsten van de consultatiefase worden verwerkt in het te
ontwikkelen geïntegreerd perspectief voor de RES, dat de inhoudelijke basis vormt voor de
strategie en de uitvoeringsagenda. Wij zullen u nader informeren wanneer de RES gereed is.

Met vriendelijke groet,
het college van burgemeester en wethouders,

H.I.P. Oppatja,
gemeentesecretaris

J.F. Koen,
burgemeester
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