
1. Gevraagd raadsbesluit
De raad

- besluit tot het vaststellen van de RES 1.0.

2. Waarom wordt de raad dit besluit voorgelegd? 
Op 3 november 2017 werd tijdens het Bestuurlijk Netwerk Energie (BNE) unaniem 
door de bestuurders afgesproken gezamenlijk een regionale energiestrategie (RES) 
voor de regio Rotterdam Den Haag op te stellen. Uit het Klimaatakkoord vloeit voort 
dat regio’s een energiestrategie opstellen met daarin een aanpak op de 
(warmte)transitie in de gebouwde omgeving en de doelen van de Elektriciteitstafel.  
Het primaire doel is de realisatie van opgeteld 35 TWh duurzaam opgewekte energie 
op land. Het Nationaal Programma RES (NP RES) ondersteunt de regio in haar 
activiteiten en vormt de koppeling met het Rijk. De regio Rotterdam Den Haag 
bestaat uit 23 gemeenten, 4 waterschappen en de provincie Zuid-Holland (contour 
van de MRDH) en is een van de 30 regio’s in Nederland. De RES brengt de plannen 
van decentrale overheden bij elkaar en de strategie wordt ingezet om het lokale 
beleid van gemeenten verder vorm te geven. In de RES staan ambities op het gebied 
van onder andere warmte, elektriciteit en duurzame brandstoffen. Samen zetten de 
gemeenten in de regio Rotterdam-Den Haag zich in voor betaalbare, betrouwbare, 
veilige en schone energie voor iedereen. 

Het college en de raad hebben afgelopen jaar ingestemd met het vrijgeven van de 
concept RES energieregio Rotterdam Den Haag voor de verzending aan het 
Nationaal programma RES (NPRES). Voor de uitwerking van de RES 1.0 heeft de 
gemeente wensen en bedenkingen meegegeven. De RES 1.0 geeft inzicht in de 
bijdrage die vanuit de regio Rotterdam Den Haag geleverd kan worden aan de 
nationale opgave. Nu is de eerste formele stap daar: de RES 1.0 is gereed en ligt 
voor ter vaststelling. In de bijlagen de nota van beantwoording, de RES 1.0 en de 
samenvatting. Op 18 maart 2021 is in het BNE door de aanwezige bestuurders 
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geconcludeerd dat ze achter de inhoud van de RES 1.0 staan. Daarbij is 
geconcludeerd dat deze doorgeleid kan worden naar alle deelnemende partijen ter 
besluitvorming. De RES is een strategie en geen plan. Gemeenten bepalen zelf hoe 
de RES wordt vertaald naar lokale plannen en uitvoering. De RES wordt elke twee 
jaar geactualiseerd, op basis van nieuwe inzichten, ervaringen en technieken.

Zodra de RES 1.0 door alle partijen is vastgesteld, wordt deze naar het Nationaal 
Programma RES gestuurd. Conform Klimaatakkoord is dat op 1 juli 2021. Daarop 
volgend zal er een beoordeling van de 30 RES’en plaatsvinden door het Nationaal 
Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) en het Nationaal Programma RES. Daaruit 
komt ook naar voren of de landelijke doelstellingen binnen bereik zijn met de 
ingediende RES’en. Indien dat niet het geval is kan dat leiden tot herverdeling van 
een restopgave. Dat proces zal plaatsvinden onder aansturing van de koepels van 
decentrale overheden (Vereniging Nederlandse gemeenten, Interprovinciaal Overleg 
en Unie van Waterschappen).

3. Aan welk doel draagt het voorstel bij?
Het zwaartepunt van de samenwerking ligt bij de wettelijke taken op het gebied van 
energie, wat bijdraagt aan een CO2-neutrale gemeente. De inzet vanuit de Regionale 
Energiestrategie voor de regio Rotterdam Den Haag draagt bij aan een groene, 
duurzame woongemeente. 

4. Welke argumenten zijn er voor de raad om het besluit te nemen? 
Op grond van het klimaatakkoord werkt de energieregio Rotterdam Den Haag aan de 
Regionale Energiestrategie. Het Klimaatakkoord bevat een samenhangend pakket 
aan maatregelen dat moet resulteren in een CO2-reductie van tenminste 49% in 2030 
ten opzichte van het jaar 1990. De energietransitie overstijgt de gemeentegrens en 
daarom is het noodzakelijk om in de regio samen te werken aan deze grote 
maatschappelijke opgave. De gemeente is – samen met 22 andere gemeenten, 4 
waterschappen en de provincie – betrokken bij de totstandkoming van de RES 1.0. 
Met het aangaan van de regionale samenwerking en deelname aan de RES in 2017, 
is er door alle betrokken partijen afgesproken dat zij achter de RES staan en zich 
inzetten om de regionale doelen te realiseren. Wanneer alle partijen zich eenduidig 
achter de RES 1.0 scharen is de kans groter dat deze regionale en daarmee ook de 
landelijke doelstellingen uit het Klimaatakkoord worden behaald. 

De steun en inbreng van de gemeente heeft bijgedragen aan de nu voorliggende 
RES 1.0. In juli 2020 heeft het college haar aandachtspunten meegeven voor de 
uitwerking van de RES 1.0. In de uitwerking van de  lokale energiestrategie maakt de 
gemeente inzichtelijk welke acties zij zal ondernemen die bijdragen aan de realisatie 
van de ambities in de RES. De RES 1.0 is slechts de eerste officiële stap in een 
lange termijncyclus tot aan 2030. Door zich als gemeente te verbinden aan het 
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proces tot het eind van het Klimaatakkoord, nu gepland op 31 december 2030, kan er 
na de RES 1.0 toegewerkt worden naar de RES 2.0, waarin de doelen verder 
geconcretiseerd worden.  

Het kabinet vertrouwt erop dat het Klimaatakkoord Nederland voor iedereen 
economisch sterker en duurzamer maakt. Met deze Regionale Energiestrategie 
beantwoorden de gemeenten aan de vraag van het Klimaatakkoord. 

burgemeester en wethouders van Leidschendam-Voorburg,

A. van Mazijk K. Tigelaar
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Bijlagen bestemd voor de raad:
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3. RES 1.0 Energiestrategie Regio Rotterdam Den Haag


