
Van: 

Verzonden: woensdag 27 november 2019 16:23 
CC:  

Onderwerp: Raadsbehandeling concept RES in april en mei  
 
 
Beste griffiers, 
  
Komend jaar zijn we druk bezig om te werken aan een Regionale Energiestrategie (RES). U bent hier 
eerder al over geïnformeerd. Er staan strakke deadlines op het traject en daarom willen we aan de 
voorkant ook goed de raadsbetrokkenheid met jullie afstemmen.  
Momenteel zie ik vier momenten voor me voor raadsbetrokkenheid bij de RES: 

 bijeenkomsten van de Programmaraad met stakeholders. De eerste bijeenkomst zal 
plaatsvinden op 18 december (van 12.00 tot 14.00 u.) in de Nieuwe Energie in Leiden. Naast 
de uitgenodigde partijen staat deze bijeenkomst ook open voor geïnteresseerde raadsleden. 
U ontvangt hierover op korte termijn een uitnodigingsmail 

 een themacafé Energie medio februari 2020: raadsleden, statenleden en leden van de 
Verenigde Vergadering (hoogheemraadschap) in gesprek kunnen gaan over de contouren 
van de concept RES. We plannen hiervoor zo spoedig mogelijk een afspraak in 

 aanbieden van de concept RES aan de raden, staten en Verenigde Vergadering in de 
maanden april en mei: eind maart zal de concept RES vrij worden gegeven ter bespreking in 
de raden. Dit is formeel niet voorgeschreven in de Handreiking RES maar wordt wel als zeer 
zinvol ervaren in onze regio. Na bespreking in de raden kunnen er wensen en bedenkingen 
meegegeven worden aan de concept RES. Deze zullen mee worden genomen in de tweede 
helft van 2020 waarin toegewerkt wordt aan een definitieve RES. Voor 1 juni zal de concept 
RES aangeboden moeten worden aan het Nationaal Programma (NP) RES 

 aanbieden van een definitieve RES aan de raden eind 2020  
  
Als aanvullende informatie stuur ik u ook de planning mee van de RES (en aanvullende toelichting) 
die afgelopen Portefeuillehoudersoverleg (20 november) zijn besproken. 
Wij stemmen graag met u af welke datum in het tijdsvak april-mei in uw gemeente geschikt is voor 
bespreking van de RES. 
  
 
Met vriendelijke groet, 
  
Strategische Eenheid 
Programma coördinator Energietransitie Holland Rijnland 
www.hollandrijnland.nl 
 
 

 

 
 

http://www.hollandrijnland.nl/
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Toelichting bij planning tot een concept RES in maart 2020 
Datum: 6 november 

 

Hierbij een toelichting op de proces- en productplanning van de RES Holland Rijnland met de nadruk 

op de planning tot het aanbieden van een concept RES op 1 juni 2020. Het proces tot de RES 1.0 

wordt in deloop van de tijd verder ingevuld. 

 

Hieronder eerst de tijdlijn vanuit het Nationaal Programma RES. Deze tijdlijn hebben wij nu voor ons 

regionaal proces verder ingevuld: 

 

 
Wat moet er op geleverd worden vanuit de RES? 

In de handreiking RES 1.1 (oktober 2019) staat aangegeven wat elke regio in zijn RES op dient te 

nemen. Hieronder een samenvatting wat het regionale bod op hoofdlijnen dient te bevatten. Het is 

natuurlijk aan elke regio zelf om hier vereer invulling aan te geven. 

 

https://www.regionale-energiestrategie.nl/handreiking/default.aspx
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Een eerste inhoudsopgave van de RES Holland Rijnland 

Momenteel wordt gedacht aan een volgende opbouw/inhoudsopgave van de RES: 
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Korte toelichting bij de verschillende processen per uitvoeringslijn: 

 

Proces en producten bij Warmte 

We zijn al een flink eind op streek bij Warmte. In onze regio is door een aantal regionale studies al 

veel bekend over de warmtevraag en de alternatieven voor gas en bijbehorende potenties. De 

komende maanden brengen we de potenties meer in detail in kaart en brengen verkleinen daarbij de 

bandbreedte. Het gaat daarbij om de thema’s geothermie, aquathermie, restwarmte en zonnewarmte 

(een relatief nieuwe techniek waar we nog minder van weten). Tegelijkertijd brengen we de vraagkant 

beter in beeld en maken we een houtskoolschets voor een regionaal warmtenet. 

 

In februari kunnen naar verwachting de volgende uitspraken gedaan worden en landen in de concept 

RES: 

• Regionale warmtepotentie: wat kan binnen de regio aan duurzame warmte worden opgewekt 
in 2030 (en 2050)? 

• Regionale warmtevraag: welke behoefte aan warmte heeft de regio per 2030 (en eventueel 
2050)? 

• Een houtskoolschets voor regionale (bovenlokale) warmte infrastructuur die hiervoor nodig is.  

• Een eerste indruk van principes voor de inzet van bovenlokale warmtebronnen binnen de 
regio.  
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Gezamenlijk vormt dit de basis voor het bepalen van de regionale ambitie op het gebied van warmte in 

de gebouwde omgeving (bijvoorbeeld x% van de woningen van het gas af, of warmtevraag met y% 

verminderd, en/of een regionaal beoogde mix van bronnen en technieken om in de warmtevraag te 

voorzien, etc). Die zal in de uitwerkingsslag naar de RES 1.0 (april 2021) worden gemaakt.  

 

Proces en producten bij Energie en Ruimte 

Voorstel bij Energie en Ruimte is om eerst toe te werken naar enkele regionale scenario’s voordat er 

een eerste regionaal bod wordt gedaan met zoekgebieden. Centraal daarbij staat daarbij de 

vraagstelling: hoe en waar kunnen we in onze regio x TWh (doelstelling voor 2030) opwekken? 

Uitgangspunt daarbij is om uit te blijven gaan van opwek langs infrastructuur zoals we de afgelopen 

periode steeds hebben gedaan. Maar mogelijk dient er ook naar andere gebieden gekeken te worden.  

Voorstel is om hierbij te werken met bouwstenen en scenario’s. 

Bouwstenen zijn kleine onderdelen waarmee de scenario’s ontwikkeld kunnen worden. Daarbij moet 

worden gedacht aan een bouwsteen als ‘zon langs water’, ‘zon op water’, ‘wind langs N-wegen’ etc. 

Per bouwsteen wordt  berekend wat dit op kan leveren aan opwek van elektriciteit.  

Een scenario wordt opgebouwd uit verschillende bouwstenen. De scenario’s zijn  samenhangende 

beelden die een breed palet schetsen van mogelijke oplossingen. Welke scenario’s we uitwerken zal 

op korte termijn worden bepaald met gemeenten en stakeholders. Van belang daarbij is dat deze 

scenario’s een middel zijn om in dialoog te komen tot een wenselijke oplossing.  

 

Begin 2020 kunnen we naar verwachting de volgende elementen aanleveren als onderdeel van de 

Concept RES: regionale scenario’s voor de opwek van voldoende duurzame elektriciteit, met als 

uitgangspunt opwek langs infrastructuur. Deze scenario’s vormen de basis voor het regionale bod dat 

zich zal richten op een aantal zoekgebieden. Dat gebeurt door te kijken welke onderdelen draagvlak 

hebben, positief scoren voor het energiesysteem en ruimtelijke kwaliteit hebben. Dat zijn de 

afwegingskaders, zoals geformuleerd in de handreiking RES. 

  

Proces en producten bij de overige lijnen 

Quintel brengt de potentie van energiebesparing in kaart. Dat komt als randvoorwaarde te staan in de 

RES: wat je bespaart hoeft namelijk ook niet te worden opgewekt. Quintel benoemt momenteel een 

aantal bouwstenen voor energiebesparing. Die bieden handvatten bij het formuleren van mogelijke 

maatregelen en beleid. Door de gemeenten en de omgevingsdienst zal dit vervolgens verder 

uitgewerkt moeten worden tot lokale maatregelen.  

 

Ook mobiliteit kost energie. Op basis van de inzichten uit de studie van Quintel kan bepaald worden 

welke ambities voor duurzame mobiliteit we willen formuleren en op welk abstractieniveau. 

Beleidsmatig wordt momenteel gewerkt (initiatief ligt momenteel bij de provincies, maar regio’s en 

gemeenten krijgen hier een belangrijke rol in) aan regionale mobiliteitsplannen. Daarin dienen 

beleidsmaatregelen geformuleerd te worden over bijvoorbeeld zero emissie zones, de hoeveelheid 

laadpalen, het OV gebruik, fietsbeleid of het aandeel deelauto’s.   

 

Voor zon op daken hebben we in het Energieakkoord wel een doelstelling opgenomen. In de 

handreiking RES is aangegeven dat voor het regionale bood grote daken (meer dan 15 kWh) wel 

meetellen maar kleinere daken met minder panelen niet. Het is wel slim om de huidige opwek en de 

verwachte toekomstige opbrengst van deze kleinere daken (vaak van particulieren) wel in beeldl te 

brengen en onderdeel uit te laten maken van de RES. Ook hier zal worden gekeken wat de concrete 

doelstelling wordt en hoe dat is te realiseren. 
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Besluitvormingsproces 

Deadline voor de concept RES is vrijgave van de stukken in maart voor behandeling in de raden in 

april en mei. Voor 1 juni dient onze concept RES aangeleverd te worden aan het NP RES voor 

doorrekening door het PBL. 

Dat betekent dat de stukken eind februari in rust moeten zijn en daarna vrijgegeven worden door 

projectgroep, Stuurgroep en PHO+ Energie. Ook zal er nog een adviesronde volgen door de (nog op 

te richten) Programmaraad.  

Voorstel is dat de colleges, raden, staten, Verenigde Vergadering en het AB hun wensen en 

bedenkingen mee kunnen geven op de concept RES. Na vaststelling hiervan in DB/AB Holland 

Rijnland, zullen die meegegeven worden met het regionale bod aan het NP RES. 

Voorstel is dat er in februari een brede bijeenkomst met volksvertegenwoordigers gehouden wordt 

waarin men geïnformeerd wordt over de contouren van onze concept RES en waarin ook de inbreng 

meegenomen kan worden in de verdere uitwerking. 

 

Dit vergt een strakke planning in de oplevering van de stukken maar ook in de lijn projectgroep -  

Stuurgroep -  Programmaraad - PHO+. In de product- en procesplanning wordt daar een voorstel voor 

gedaan. Dat betekent dat er ook een nog een aantal extra bijeenkomst ingepland moet worden.  

 

Vervolgproces om te komen tot een RES 1.0 op 1 maart 2021 

Nadat de concept RES mee is gegeven aan het NP RES zal het Planbureau de RESsen doorrekenen. 

Tegelijkertijd dient er hard gewerkt te worden aan de RES 1.0, die in december gereed dient te zijn 

voor besluitvorming in januari en februari. Zomer en najaar zullen vooral in het teken staan van het 

verwerken van de reacties van het planbureau, de volksvertegenwoordigers en de stakeholders. Ook 

zal in het najaar verdere participatie plaatsvinden van de concept RES op lokaal niveau. Het is aan de 

gemeenten op welke wijze ze dat plaats zullen laten vinden en in welke mate dat proces samenloopt 

met dat rondom de lokale warmteplannen (die in 2021 gereed dienen te zijn) en de omgevingsvisies. 

Het programmateam Energieakkoord/RES zal zo veel mogelijk inzetten op het faciliteren en 

ondersteunen bij deze processen. 
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