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Brief Raad concept RES

Geachte leden van de raad,

Afgelopen jaren hebben wij in Holland Rijnland verband gewerkt aan de

energietransitie. ln 2017 ondertekenden alle regiogemeenten, de provincie Zuid-
Holland, het Hoogheemraadschap van Rijnland en de omgevingsdienst west-
Holland het Energieakkoord Holland Rijnland. De ambitie van de regio Holland

Rijnland is om in 2050 energieneutraal te zijn. Op basis van dit Energieakkoord, en

conform de eisen vanuit het Nationaal Programma RES is een concept-REs

opgesteld. Het opstellen van een Regionale energiestrategie (RES) vloeit voort uit
het Nationale Klimaatakkoord (2019). De RES is een regionaal document waarin voor
2030 en 2050 de opgaven voor duurzame elektriciteitsopwekking en de opgaven

voor de gebouwde omgeving zijn uitgewerkt.

Bijgaand ontvangt u de concept-RES zoals deze tijdens het Portefeuillehouders-
overleg Energie van 2 april is vrijgegeven, met het verzoek om dit document voor
wensen en bedenkingen voor te leggen aan uw raad. Het college heeft besloten om

de concept-RES, vooruitlopen op het besluitvormingsproces, met u te delen.

Verruiming plonning /VP RES in verbond met corona

Het Nationaal Programma RES heeft in een brief (datum 8 april) de huidige deadline
van 1 juni verruimd. De planning voor het aanleveren van de bestuurlijk
vastgestelde concept-RES schuift van 1- juni op naar 1 oktober 2020. Dit betekent
dat de deadline voor de RES 1-.0 ook opschuift met 4 maanden naar l juli 202L. Wel
dienen de regio's uiterlijk op 1 juni een (voorlopige) concept-REs in bij Nationaal

Programma RES. Dit is nodig om alvast de doorrekening door het Planbureau voor071 54 58 500
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de Leefomgeving (PBL) op te starten. Tijdens het Portefeuillehoudersoverleg is

afgesproken om als regio in te zetten op de deadline van L juni. Omdat de concept-

RES gereed is, de raden digitaal betrokken kunnen worden en wettelijk de

mogelijkheid hebben gekregen tot digitale besluitvorming, kan het proces tot 1 juni

(indienen wensen en bedenkingen raden) ongewijzigd doorgang vinden. Doordat de

deadlÍnes opschuiven, biedt dit meer lucht voor een gedegen participatietraject in

de fase van de Concept RES naar de RES 1.0.

B e s I u itv o r m i n g s p r oces

De college zal middels een raadsvoorstel u een voorstel doen voor de wensen en

bedenkingen op de concept RES. Tijdens het Politiek Forum van 18 mei en de

raadsvergadering van 25 juni worden deze ter behandeling aan u voorgelegd. Het

spreekt voor zich dat u in de gelegenheid wordt gesteld om de dan voorliggende

wensen en bedenkingen verder aan te vullen.

Ter voorbereiding op de behandeling in uw raad wordt voor alle raadsleden,

statenleden en leden van de Verenigde Vergadering op 29 april een webinar

georganiseerd over de Concept RES. Daarnaast willen wij op L1 mei in een

interactieve sessie met u in gesprek gaan over de concept RES.

Mocht u naar aanleiding van bovenstaande nog vragen hebben dan horen wij dat

natuurlijk graag.
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