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proces van Concept naar RES 1.0

VERZONDEN.:. J].ii,:

Geachte leden van de raad,

Op 25 mei heeft u een reactie gegeven op de Concept RES Holland Rijnland. Aflopen
periode hebben we in samenwerking met Holland Rijnland gewerkt aan het
vormgeven van het proces richting de RES 1.0 . Belangrijk voor de totstandkoming
van de RES 1.0 is het lokale participatieproces. Met deze brief informeren wij u over
het proces en de vorming van een Regionale Energiestrategie 1.0 (RES 1.0).

Wensen en bedenkingen
lnmiddels hebben alle deelnemende partijent hun wensen en bedenkingen geuit

met betrekking tot de Concept RES Holland Rijnland. Deze zijn als bijlage bij de

Concept RES Holland Rijnland verstuurd naar het Nationaal Programma (NP) RES. De

wensen en bedenkingen worden de komende maanden meegenomen in het proces

naar de RES 1.0. ln bijlage 1 treft u een overzicht aan met alle wensen en

bedenkingen. Het eerst tabblad geeft een overzicht onderverdeeld per organisatie.

ln de daaropvolgende tabbladen zijn deze thematisch geordend: naast de vier
uitvoeringslijnen Warmte, Energie en Ruimte, Energiebesparing en Duurzame

Mobiliteit zijn daar de thema's Proces, Participatie en Overig aan toegevoegd. Als u

in het overzicht klikt op de link achter de wens/bedenking, komt u terecht bij het
thema waarin deze is ondergebracht. Daar wordt ook aangegeven wat er (per

thema/onderwerp) gedaan wordt met de reacties. Voordat besluitvorming
plaatsvindt over de RES 1.0, wordt duidelijk aangegeven wat er is gedaan met alle

wensen en bedenkingen en hoe deze in de RES 1.0 zijn verwerkt.

1 
13 raden gemeenten Holland Rijnland, Verenigde Vergadering van het Hoogheemraadschap, Programmaraad RES

Holland Rijnland en Provinciale Staten van Zuid-Holland
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Plon von aonpok von Concept naor RES 7.0
Om van een Concept RES tot een RES L.0 te komen is voor dit proces een plan van
aanpak opgesteld. Deze richt zich op de periode september 2020 tot aan de
oplevering van de RES 1.0 eind juni 202L, met een doorkijk naar het vervolg. De

Concept RES, de wensen en bedenkingen en de Handreiking NP RES zijn het
vertrekpunt voor dit proces. ln bijlage 2 treft u volledigheidshalve het plan van
aanpak van aanpak aan. Belangrijk in de aanpak van de RES is het uitgangspunt van,
voor en door de regio. Deze RES is van dertien gemeenten, een waterschap en de
provincie Zuid-Holland. Bij de totstandkoming van de Concept RES was het praktisch
niet mogelijk om alle inwoners van de regio hierbij te betrekken. Daarom is bij het
opstellen van het concept ingezet op een brede groep van stakeholders. Bij de
totstandkoming van de RES 1.0 ligt de focus op het betrekken van onze inwoners,
instellingen en ondernemers. Binnen Holland Rijnland is deze participatie primair
een verantwoordelijkheid van de individuele gemeenten. Holland Rijnland vervult
een ondersteunende en faciliterende rol in dit participatietraject.

Ko nse n kaa rt met zoe kg e bie d e n

De afgelopen maanden hebben we in regionaal verband onderzocht waar ruimte is
voor het opwekken van duurzame energie, wat er technisch mogelijk is en hoe het
voor iedereen betaalbaar blijft. Dit is weergegeven in een kansenkaart (bijlage 3)

met mogelijke gebieden voor wind- en zonne-energie. De kaart is een verdere
uitwerking van de twee denkrichtingen die in de Concept RES Holland Rijnland staan
beschreven. Voor de inpassing van windturbines en zonneparken is gezocht naar
mogelijke locaties langs bestaande infrastructuur (zoals snelwegen en N-wegen).
Daarnaast zien we op een aantal knooppunten van deze wegen extra mogelijkheden
voor gecombineerde opwek met zon en wind. ln de kansenkaart staan verschillende
zoekgebieden in kleur aangegeven. Met deze kaart kiezen wij dus nog niet voor een
specifieke zoekgebied en/of locaties. De kaart laat vanuit een regionaal perspectief
zien waar in de regio de mogelijkheid bestaat om wÍnd- of zonne-energie een plek te
geven. Het is een vertrekpunt/startpunt om met onze inwoners, organisaties en
betrokkenen het gesprek aan te gaan over deze opgave. Overigens willen wij
opmerken dat deze opgave niet los gezien kan worden van de andere ruimtevragers
(zoals woningen, bedrijven, natuur en biodiversiteit).

Com m u n icotie - e n po rti ci patie oo n po k Le i de rd orp
Met onze communicatie- en participatieaanpak willen wij onze omgeving goed
informeren en betrekken bij het bij het proces om te komen tot een RES L.0. We
creëren bewustwording onder inwoners, organisaties en ondernemers over het
belang van een RES voor onze regio. Ons doel is dat zij weten wat een RES is,

waarom een RES nodig is en welke rol zij hierin kunnen spelen.

De focus van participatie ligt in dit traject op het thema ruimte en energie (opwek

van duurzame energie) en de ruimtelijke consequenties die hiermee gepaard gaan.

Dit participatietraject gaat niet in op de andere thema's van de RES zoals

bijvoorbeeld het warmtevraagstuk. Deze vraagstukken komen aan bod komen bij
de Transitievisie Warmte en vervolgens de Wijk Uitvoeringsplannen. Deze trajecten
kennen een eigen participatietraject, dat met name in de Wijk Uitvoeringsplannen
zeer uitgebreid is.
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Het doel van dit participatietraject is om op basis van de kansenkaart de ideeën,
gevoelens, suggesties en meningen van de samenleving op te halen. Dit doen wij
onder andere met het organiseren van digitale bijeenkomsten, online
inloopspreekuren, stellingen op social media en straatgesprekken. Op regionaal
niveau wordt een tweetal digitale enquêtes uitgezet. lns bijlage (4) treft u een

notitie waarin de aanpak voor de lokale participatie staat beschreven.

De uitkomsten van het participatietraject worden gebundeld en ingebracht in het
RES 1.0 traject. Ook koppelen wij de uitkomsten terug voordat de definitieve RES

1.0 ter besluitvorming aan uw raad wordt aangeboden.

Het college blijft u informeren over de voortgang van dit proces en de te
verwachten keuzes en planning. Mocht u naar aanleiding van deze update nog
vragen hebben dan horen wij dat graag.

Hoogachtend,
burgemeester en wethoud

H. Romeijn
secretaris

L.M. Driessen-Jansen

burgemeester
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