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Inleiding

Van Energieperspectief naar Uitvoeringsprogramma RES.
Gedurende de afgelopen anderhalf jaar hebben regiopartijen hard gewerkt aan de
Energiestrategie Rotterdam Den Haag. Vooruitlopend op de ontwikkeling van het
Klimaatakkoord en de daaruit voortvloeiende Regionale Energiestrategieën onderkende de
regio het belang om aan de slag te gaan met een betaalbare, duurzame,
toekomstbestendige, veilige en betrouwbare energievoorziening. In oktober van dit jaar is
deze Energiestrategie, bestaand uit onder meer het Energieperspectief en Regionale
Prioriteiten, afgerond. Daarbij is aangegeven dat verdere uitwerking nodig is om tot
uitvoering te komen, en om invulling te geven aan de Regionale Energiestrategie die
voortvloeit uit het Klimaatakkoord. Die uitwerking landt voor een belangrijk deel in het op
te stellen Uitvoeringsprogramma RES.
Energieperspectief 2050 en Regionale Prioriteiten
In het Energieperspectief staat waar we in 2050 zouden kunnen uitkomen met de transitie
naar een vrijwel fossielvrije energievoorziening. Het betreft een mogelijk toekomstbeeld van
wat we dán ‘normaal’ vinden. De Regionale Prioriteiten geven inzicht in waar de aanpak
zich op zou moeten richten. De Regionale Prioriteiten zijn voortgekomen uit een
inventarisatie bij bestuurders en ambtenaren t.a.v. het Energieperspectief 2050. Bij deze
inventarisatie is opgehaald aan welke aspecten in dat Energieperspectief prioriteit gegeven
zou moeten worden. Het daaruit ontstane beeld is voorzien van een weging door het
consortium van Posad, APPM, Generation.Energy en CEDelft en opgeleverd aan de
samenwerkende partijen. Samen vormen het Energieperspectief 2050 en de Regionale
Prioriteiten de Energiestrategie voor de regio Rotterdam Den Haag en de basis voor de
Regionale Energiestrategie van de regio.

Uitvoeringsprogramma RES
Om concreet te kunnen worden is een Uitvoeringsprogramma wenselijk. Het
Uitvoeringsprogramma RES richt zich op waar we in 2030 zouden moeten kunnen
uitkomen (realistisch en mét ambitie). Het Uitvoeringsprogramma gaat tevens in op
datgene wat in het Klimaatakkoord wordt gevraagd om in een RES op te nemen. In dit plan
van aanpak is uitgewerkt hoe we tot het Uitvoeringsprogramma gaan komen. Het
Energieperspectief 2050, de Regionale Prioriteiten en de Handreiking RES v1.1 vormen
vanzelfsprekend de basis voor dit plan.
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Inleiding
Doel en structuur van het plan van aanpak
Dit plan van aanpak maakt inzichtelijk op welke manier het Uitvoeringsprogramma RES tot
stand komt. Daarmee vormt dit plan een eerste belangrijke stap richting de Concept RES in
juni 2020 en RES 1.0 in maart 2021. Het richt zich op het regionale proces, waarbij
besluitvorming en participatie op lokaal niveau als lokale verantwoordelijkheid gefaciliteerd
worden. In het plan van aanpak wordt zo concreet mogelijk invulling gegeven aan de scope,
activiteiten en resultaten van de onderdelen van de RES. Tegelijkertijd wordt ook rekening
gehouden met een lange periode tot aan de RES 1.0, met een dynamisch veld van
stakeholders en met nieuwe informatiebronnen. Daarom is dit plan van aanpak primair
gericht op de periode tot aan de oplevering van de Concept RES en wordt op onderdelen
een doorkijk gegeven naar de periode tot aan de oplevering van de RES 1.0.

Tijdens de oplevering van de Concept RES wordt het plan van aanpak vervolgens waar nodig
herijkt. Het plan bestaat op hoofdlijnen uit twee onderdelen:
1. Een overzicht van de beoogde scope, activiteiten en resultaten van de drie
uitvoeringslijnen die samen de inhoud van het Uitvoeringsprogramma vormen. De drie
hoofdstukken van deze uitvoeringslijnen worden ingeleid met een hoofdstuk over de
technische/energetische samenhang tussen deze uitvoeringslijnen;
2. Een voorgestelde aanpak voor de communicatie, kennisdeling en invulling van het
programmamanagement voor het opstellen van het Uitvoeringsprogramma. Een raming
van het totaal benodigde budget is hier onderdeel van.

Primaire scope plan van aanpak

Energiestrategie
Rotterdam
Den Haag

Doorkijk, herijking Q1-2021

Opstellen Uitvoeringsprogramma RES

Colleges

Raden,
Staten,
Waterschap

Hoofdstuk 1: Samenhang

Plan van aanpak

Verdiepen Uitvoeringsprogramma RES

Hoofdstuk 1: Samenhang

Hoofdstuk 2: Uitvoeringslijn Elektriciteit

Hoofdstuk 2: Uitvoeringslijn Elektriciteit

Hoofdstuk 3: Uitvoeringslijn Warmte

Hoofdstuk 3: Uitvoeringslijn Warmte
Besluitvorming &
Herijken Plan

Hoofdstuk 4: Uitvoeringslijn Brandstoffen

Hoofdstuk 4: Uitvoeringslijn Brandstoffen

Hoofdstuk 5: Communicatie en Kennisdeling

Hoofdstuk 5: Communicatie & Kennisdeling

Hoofdstuk 6: Programmamanagement

Hoofdstuk 6: Governance

17-dec-19
Plan van aanpak gereed

Colleges

Raden,
Staten,
Waterschap

1-mrt-20
Uitvoeringsprogramma opgesteld

1-jun-20
Concept RES

Besluitvorming

mrt-21
RES 1.0
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1. Samenhang

Ordening op basis van inhoudelijke uitvoeringslijnen van het toekomstige energiesysteem

Levering / Gebruik

Opslag en
conversie

Netwerken

Productie

Dit plan van aanpak is geordend volgens inhoudelijke invalshoeken van het energiesysteem:
elektriciteit, warmte en brandstoffen. Dit is in lijn met de eerdere afgeronde rapportage van
de Regionale Prioriteiten. Onderstaand schema geeft de onderlinge samenhang van de
uitvoeringslijnen op een vereenvoudigde manier weer. Tevens biedt dit inzicht in de relatie tot
de in het Klimaatakkoord aangehouden ordening.

Wind

Zon

Overige

Grond

Elektriciteit

Het schema hieronder betreft de afbakening van het UP RES weer v.w.b. het energiesysteem.
De afbakening en raakvlakken in bredere zin (geografisch, organisatorisch, andere opgaven,
etc.) worden per uitvoeringslijn hierna beschreven. Vanzelfsprekend vraagt de aangehouden
ordening aandacht voor onderlinge afstemming en samenhang tussen de uitvoeringslijnen,
maar ook in het kader van andere invalshoeken (sociaal-maatschappelijk, ruimtelijk, etc.). Dit
komt aan de orde in de hoofdstukken hierna.

Water

Bio/Gro
en

Rest

Opslag

Verlichting & Apparatuur

Elektriciteit

Opslag

Warmte uit
warmtenet

Gas

Verwarming & warm tapwater

Gebouwde omgeving

Waterstof

Gas

Warmte

Opslag

Fossiel

Warmte / RSW
Elektriciteit
Brandstoffen

Elektriciteit
Mobiliteit

Gas

Buiten scope UP RES
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1. Samenhang

Borging van samenhang en betrokkenheid door vaste cycli
De scheiding van de drie uitvoeringslijnen vraagt naast een uitspraak over de
systematische afbakening ook om een aanpak die zorgt voor afstemming en
samenhang tussen de uitvoeringslijnen. Voorstel is om actief te sturen op
samenhang door vaste cycli van bespreking te hanteren van tussenresultaten: dit is
de drietrap Ambtelijk Netwerk Energie (ANE), de Stuurgroep (SG) en het Bestuurlijk
Netwerk Energie (BNE). Onderstaande figuur geeft dit schematisch weer.
In de praktijk betekent dit dat het programmamanagement samen met de
penvoerders van de uitvoeringslijnen voldoende voortgang borgt. Ook de
inhoudelijke samenhang tussen de verschillende uitvoeringslijnen krijgt invulling in
die lijn, onder meer met reguliere afstemmingsmomenten. Dit komt beknopt aan de
orde in hoofdstuk 6.

Toelichting op cycli 1 t/m 3
1. De eerste cyclus richt zich op de oplevering van het plan van aanpak voor het
Uitvoeringsprogramma RES. Hierin is iedere uitvoeringslijn uitgewerkt voor wat betreft werkwijze
(activiteiten, resultaten, procesafspraken). Goedkeuring op het plan van aanpak borgt ook
commitment van alle betrokken partijen voor het gezamenlijke traject richting de Concept RES en
verder.
2. De tweede cyclus vormt een moment waarop richting gevraagd wordt op hetgeen ontwikkeld
wordt: Elk van de uitvoeringslijnen geeft een eerste beeld en doorkijk van het
Uitvoeringsprogramma (zie volgende pagina voor details). Aansluitend op deze cyclus vinden –
op basis van diezelfde stand van zaken - twee bijeenkomsten plaats om bredere bekendheid en
betrokkenheid te faciliteren. Dit gebeurt eerst voor ambtelijk betrokkenen en professionals, en
vervolgens voor bestuurders (colleges).
3. De derde cyclus markeert de start van de besluitvorming over de Concept RES, die na
behandeling in het BNE gestart kan worden. Om besluitvorming in de verschillende
(overheids)organisaties goed voor te bereiden wordt, zo kort mogelijk na het BNE, een RESsymposium georganiseerd voor volksvertegenwoordigers en bestuurders uit de regio.

Cyclus 2:
Informeren en richting
vragen

Cyclus 1:
Plan van Aanpak

Cyclus 3:
Start besluitvorming

Vervolg richting
RES 1.0

Elektriciteit

Warmte

Brandstoffen

nov-19

ANE

SG

BNE
17-dec

17 dec-19
PvA gereed

ANE SG BNE Bijeenk.
13-feb

1-mrt-20
UP gereed

ANE SG BNE Symp.
20-apr

mei-20

1-jun-20
Concept RES

ANE

SG

BNE

mrt-21
RES 1.0
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1. Samenhang

Samenvatting van de uitvoeringslijnen

Scope

Energiesysteem

In hoofdstukken 2 t/m 4 wordt voor iedere uitvoeringslijn een plan van aanpak gepresenteerd. Op deze pagina staan de hoofdpunten per uitvoeringslijn weergegeven.
Onderdeel

Elektriciteit

Warmte

Brandstoffen

Productie

Zon en Wind

Restwarmte, Geothermie, Aquathermie

Waterstof, Biogas/Groengas

Netwerken

Netwerk & Opslag

Netwerk & Opslag

Geen

Levering / Gebruik

Verlichting & Apparatuur

Warmte uit warmtenetten

Geen

• Realistische potentie aan hernieuwbare energie
is bekend.
• Inventarisatie van de (on)mogelijkheden van
het netsysteem is uitgevoerd.
• Er is invulling gegeven aan de mate waarin de
maatschappelijke acceptatie/participatie moet
worden meegenomen.
• De hoogte van het ambitieniveau is reëel
bepaald.

• De regionale samenhang van de TVW is inzichtelijk.
• Maatschappelijke partners zijn bij de totstandkoming
en uitvoering van de uitvoeringslijn in positie gebracht
• Regionaal brongebruik is inzichtelijk.
• Regionaal kennisplatform is opgezet.
• Innovatie op het gebied van warmteproductie en
opslag is gevolgd.
• Regionale visie en activiteiten die passen bij het
schaalniveau van de regio is geschetst.

• Rol van de regio bij productie en netwerk
voor brandstoffen is bekend.
• Acties om rol van de regio te gaan
beoefenen zijn bekend.

Oplevering plan van aanpak met belangrijkste
vragen, activiteiten, resultaten en benodigdheden.

Idem

Idem

Beoogde resultaten

(Doel voor 1 januari
2021*)

Inhoud Cyclus 1

Cycli tot Concept RES

Geannoteerde inhoudsopgave Concept RES, voorzien van duiding (haalbaar) uitwerkingsniveau
Inhoud Cyclus 2

Oplevering van tussenstand met zoekgebieden
voor productie via zon en wind en
aandachtspunten voor vervolg.

Generieke update op voortgang, belangrijkste
onderwerpen en aandachtspunten.

Eerste indruk van notitie ‘regionale rol en
positiebepaling brandstoffen in
energiesysteem’.

Concept RES, waaronder bijbehorende (deel) Uitvoeringsprogramma

Inhoud Cyclus 3

Oplevering van zoekgebieden (eventueel per
deelregio) voor productie via zon en wind, de
ambitie per regio en maatschappelijke principes
rondom de opwek.

Oplevering van stakeholderanalyse, inventarisatie van
vraag, aanbod en infrastructuur voor warmte en globale
denkrichting (regionale rol in) bronnenstrategie.
Herijkt Plan van Aanpak UP RES

* Om tijdig met de besluitvorming richting de RES 1.0 te kunnen starten wordt gekoerst op 1 januari 2021 voor definitief gereed

Oplevering notitie ‘regionale rol en
positiebepaling brandstoffen in
energiesysteem’.
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Uitvoeringslijn: Elektriciteit, Netwerk en Opslag
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2. Elektriciteit, Netwerk en Opslag
Introductie

Context van het thema Elektriciteit in de regio Rotterdam Den Haag
• Op basis van Basisdocument, Energieperspectief 2050 en Regionale Prioriteiten blijkt
de regio vooral potentie in groei te hebben op zonenergie (potentie zon op daken is
nu nog onderbenut).
• In de regionale potentiebepaling van hernieuwbare energie voor het vervolgtraject
wordt zo veel als mogelijk rekening gehouden met actueel lokaal
beleid(sontwikkeling). Bestaande plannen zijn input voor de potentiebepaling m.b.t.
zonenergie en WOL. Alle vormen van weersafhankelijke energieopwekking zijn
onderwerp van gesprek in de regionale ambitiebepaling.
• Voor Windenergie op Land (WOL) geldt dat er behoorlijke verschillen zitten in
aanbod tussen gemeenten, in verband met fysiek beschikbare ruimte;
• Netbeheerders geven aan dat de capaciteit op het net nu nog geen obstakel is maar
dat er op tijd geanticipeerd moet worden op additioneel lokaal aanbod.
• Voor bestuurders ligt extra opwek gevoelig met name gelet op de bestaande
trajecten om wind op land te realiseren. Dat speelt met name rond windmolens in
de Rotterdamse regio.
• Zonenergie op daken kent potentie evenals grootschalig zon op weiden (m.u.v.
gebieden waar vanuit nationaal/regionaal beleid restricties zijn opgelegd).
• Zon langs infra is wenselijk maar het realiteitsgehalte voor verwezenlijking van de
plannen in samenspraak met de grondeigenaren moet deskundig worden
ingeschat.
• Besparing van elektriciteitsvraag staat op gespannen voet met extra vraag om
elektriciteit voor b.v. mobiliteit en koeling.
• Opslag van elektriciteit moet efficiënter en moet frequenter in de regio worden
toegepast: innovaties blijven volgen.
• Overleg en afstemming met uitvoeringslijn Warmte en doorrekening effecten ‘Allelectric’ verwarmen van de gebouwde omgeving voor uitvoeringslijn Elektriciteit.
• Innovatie op het gebied van elektriciteitsproductie, opslag, omvorming en ‘nieuwe’
energiedragers wordt gevolgd en bij herijking van de RES opnieuw afgewogen.
Daaronder vallen in elk geval daadwerkelijk opschaalbaar potentieel vanuit
getijdecentrales en groene waterstof.
• Productie van Kernenergie (ook bedoeld Thoriumreactors) is in de regio op dit
moment geen factor. Gezien de benodigde ontwikkeltijd voor een centrale wordt
daarmee in het plan van aanpak t.b.v. een Uitvoeringsprogramma RES met
tijdshorizon 2030 geen rekening gehouden.

Scope van de uitvoeringslijn Elektriciteit, Netwerk en Opslag
• Het inzichtelijk maken van de realistische potentie aan hernieuwbare energie in de
regio op basis van Energieperspectief 2050 en de vertaling naar 2030 (zie figuur
volgende pagina).
• Dit betreft zowel grootschalige als kleinschalige opwekmogelijkheden.
• Inventarisatie van de (on)mogelijkheden van het netsysteem rekening houdend met
de potentiële groei van zon- en windenergie tot 2030 en doorkijk naar 2050 (ook in
relatie tot lokaal besparingsbeleid en beleid voor zon op daken/velden).
• Invulling geven aan de mate waarin de maatschappelijke acceptatie/participatie moet
worden meegenomen in het eindbod op basis van de Handreiking RES / Nationaal
Programma RES.
• Reële bepaling van het ambitieniveau (wellicht pas in RES 1.0) – hierbij hoort ook de
discussie welk deel van de potentie zon/wind benutten we tot 2030 en welk deel
daarna: m.a.w. welk deel doen we de komende 11 jaar en welk deel volgt in een
periode van 20 jaar daarna?
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2. Elektriciteit, Netwerk en Opslag
Scope

Te beantwoorden vragen komende periode
• Op welke wijze vertalen we Energieperspectief 2050 naar een reëel UPRES?
• Bepalen van (nieuwe) zoekgebieden WOL (extra t.o.v. VRM), locaties voor
zonenergie etc.
• Inventarisatie netbeheerder(s) over de inpassing (potentie/knelpunten) van extra
aanbod hernieuwbare energie in het netsysteem.
• Welke stakeholders worden wanneer in het proces en hoe intensief betrokken
(proces en werkwijze) en hoe omgaan met maatschappelijke acceptatie van extra
wind/zon.
• Inventariseren en bepalen welk type opslag op welke schaal en wanneer beschikbaar
moet komen en wat er nodig is om dit te realiseren.
• Bespreken/vastleggen ambitieniveau benutting potentie zon/wind 2030 (t.o.v. 2050)
in relatie tot beleid en lokale uitvoering van besparing CO2 en beleid van zon op
daken).
• In beeld brengen huidige opwek en de ‘pijplijn’ met projecten die hoge
realisatiekans hebben.
• Globale inschatting realisatiepotentie per 2030 van de uitwerkingsgebieden en de
regio als geheel (objectief opgebouwd).

Uitkomst: Welke vragen worden beantwoord in het plan van aanpak?
• Via welke werkwijze komen we tot een heldere en herleidbare onderbouwing van
het regionale aandeel voor grootschalig hernieuwbare energie op land?
• Hoe zien de procesafspraken eruit, m.a.w. wat zijn
randvoorwaarden/uitgangspunten in het proces.
• Deelvraag 1: op welke wijze draagt de ladder van prioriteiten (zon / wind) uit
Energieperspectief 2050 bij aan de opzet van realistische potentiekaarten zon / wind
2030.
• Deelvraag 2: op welke wijze komen we in het proces tot een ‘gedragen’1 aandeel
zon en wind, opgebouwd vanuit vier uitwerkingsgebieden mede in relatie tot andere
ruimteclaims in kader van totstandkoming lokale omgevingsvisies.
• Inclusief al bestaande locaties, repoweringspotentie, in pijplijn zittende wind- en
zonprojecten en potentiële projecten tot 2030.
Uitkomst van Concept RES
• Inzicht in bestaande zoekgebieden en de ‘pijplijn’ voor WOL/zonenergie.
• Een eerste inzicht in nieuwe WOL/Zonenergielocaties die ruimtelijk logisch en
kansrijk zijn in relatie tot externe veiligheid, ruimtelijke (on)mogelijkheden en
‘geluidsgevoelige objecten’.
• Inzicht in lokale mogelijkheden (besparing, zon op dak e.d.) per gemeente.

1 = Grootschalig Wind op land (WOL) en zonneenergie op velden/akkers inpassen op specifieke lokale plekken is uiteindelijk een lokale verantwoordelijkheid. Met ‘gedragen’ wordt
bedoeld dat besturen de regionale verdelingssystematiek van hernieuwbare energie op basis van heldere (proces)afspaken herkennen en steunen.
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2. Elektriciteit, Netwerk en Opslag
Overzicht van stappenplan
17/12 2020

Fase 4

Fase 5

Governance/
proces /
Besluitvorming

Fase 3

- Vormen Strategische kerngroep
Elektriciteit , Netwerk en Opslag
- Vormen Bestuurlijke Kerngroep
- Stakeholdergesprekken t.b.v.
invulling ateliers en gesprek over
ruimtegebruik

Opwerken bestuurlijke
vraagstukken:
ambitiebepaling, scenario’s
uitwerken en bepalen
besluitvorming (Groot- en
kleinschalig)

Regionale ambitiebepaling
/inzet Concept RES

Grootsch.
WOL/Zon

Fase 2

1/1 2021

Procesafspraken, kaarten en data
Opstellen en validatie kaarten en
brongebruik (scope afbakenen) t.b.v.
Atelier 1

Aanvullen kaartmateriaal
en realisatiepotentie + 1e
systeemtoets
o.b.v. Atelier 1

Scenario’s grootschalig
uitwerken t.b.v. Concept RES
(ook bestaande opgave en
pijplijn) - ateliers 2 en 3

Voorkeursscenario
uitwerken en voorbereiding
besluitvorming – atelier 4

Lokaal
(o.a.besparing,
zon op dak)

Fase 1

25/6/2020

20/4/2020

13/2/2020

1/1/2020

Inventarisatie lokale impact
- (beknopte) analyse naar E-Vraag & vraagontwikkeling, o.a. t.g.v.
mobiliteit en koeling besparingsopgave
- Inzicht lokale potentie Zon op dak & Inventarisatie lokale
potentie grondgebonden mogelijkheden (o.a. parkeerdaken)

Validatie data en uitwerken
samenwerkingsafspraken/
rolbepaling - Lokale impact
Elektriciteitstafel
Klimaatakkoord

Monitoring lokale impact elektriciteit (vraagreductie, zon
op dak en (kleine) lokale projecten – vervolgens borging in
monitoring onder ‘algemeen’.

Besluitvormingsproces
Concept RES in colleges en
algemene besturen –
Regionale bijeenkomst (en)
voor algemene besturen en
colleges
Ondersteuningsproces
lokale verankering t/m
2025 (2025 -2030 =
monitoring)

Besluitvorming
RES 1.0

Kennisplatform Elektriciteit, Netwerk en Opslag
- Juridisch - m.n. Omgevingswet, -visie, -plan
- financieel - subsidies, regelingen e.a.
- Voorbeeldprojecten
- Aanbestedingen (en participatie)
- Inwonerbetrokkenheid en participatie
- Innovatie (monitoring)
Atelier Elektriciteit, Netwerk en Opslag
Bijeenkomsten BNE

1

1

2
2

3

4
3

4

5

6
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2. Elektriciteit, Netwerk en Opslag
Uitwerking stappenplan
Nr.

Activiteit

Resultaat

Totstandkoming / Werkvorm

Belangrijkste betrokkenen

1.

Gesprekken stakeholders kerngroep
(PZH/MF/RWS/Stedin/BZK/SBB/Energie
corporatie)

Visie van de verschillende
partijen/stakeholders
gedefinieerd voor aanvang
van de ateliersessies.

Bilaterale gesprekken met de primair extern betrokken stakeholders uit onze 1e ring.
Deze gesprekken dienen ervoor om tezamen de werkwijze en
uitgangspunten/randvoorwaarden voor de eerste ateliersessie te concretiseren.
Mogelijk zijn het meerdere gesprekken per stakeholder(groep).

PZH , RWS (x), NMF, SBB, RWS,
Energiecorporaties, Stedin

2.

Inrichting en opstart Strategische
kerngroep (tenminste 1x per 6 wkn
bijeen)

Periodieke toetsing van
hetgeen in de bilaterale
gesprekken wordt
opgehaald en vanuit het
OT en ANE/BNE.

Maandelijks overleg: voorzitter = penvoerder uitvoeringslijn Elektriciteit, Netwerk en
Opslag

Enkele keyplayers namens
enkele gemeenten / Stedin

3.

Plannen en organiseren ateliers 2020
(3x)

9 Januari sessie 1
Medio Februari sessie 2
Begin maart sessie 3

9 januari (1e sessie) zekergesteld door SAVE the DATE-uitnodiging aan betrokkenen

Alle ambtenaren RES van de
MRDH-gemeenten en
waterschappen, stakeholders
kerngroep en OT

4.

Betrekken experts vanuit werkvelden
wind en zon (als eerste in dec 2019)

(pre)Toetsing haalbaarheid
ambitie / potentie /
regionale kaarten wind en
zon

Sessies met beiden op basis van concept RES-kaarten (wind en zon)

NWEA / Holland Solar / NMF

5.

Betrekken raadscommissies ter
consultatie van collegebesluit

Medewerking
gemeenteraadsleden

In het besluit van de 23 colleges tussen medio maart 2019 en 1 juni 2019 i.k.v.
concept RES zullen de raadscommissies geconsulteerd worden waarbij vooral het
collegebesluit inzake de concept-RES wordt getoetst bij alle raadscommissies.
Tussentijdse consultatie van raden vanuit de colleges is optioneel maar gewenst en
zinvol.

Wethouders, colleges,
raadscommissies, raadsleden
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2. Elektriciteit, Netwerk en Opslag
Ateliers

Bijeenkom
st

Ateliers
Elektriciteit,
Netwerk en
Opslag

Periode (2020)

Thema’s

Doelgroep

1

9 januari 2020

• Terugblik
• Vastleggen procesafspraken/uitgangspunten
• Samenvatting plenair

ambtenaren gemeenten, provincie en waterschappen/over
heden

2

Medio februari
2020

•
•
•
•

Tussenstand
Terugblik huiswerk 1e sessie
Regiokaarten hernieuwbaar tot 2030
Inzoomen op netsysteem

ambtenaren gemeenten, provincie en waterschappen/over
heden

3

Begin maart 2020

•
•
•
•

Terugblik huiswerk 2e sessie
Keuzeproces scenario’s/verdelingssystematiek
Aanpassing regiokaarten (hernieuwbaar tot 2030)
Rolbepaling lokale impact elektriciteitstafel
Klimaatakkoord

ambtenaren gemeenten ,provincie en waterschappen/over
heden

Medio Maart
2020

• Informatie-sessie gemeenteraden, Provinciale Staten en
Algemene besturen van de waterschappen

Mei 2020

•
•
•
•
•

(4)*

5

Tussenstand
Terugblik huiswerk 3 en 4e sessie
Regiokaarten scenario’s hernieuwbaar tot 2030
Inzoomen op voorkeursscenario Grootschalig
Good practices lokale verankering

leden algemene besturen en dagelijkse besturen van
overheden
ambtenaren gemeenten, provincie en waterschappen/over
heden

Ad (4)*Er staat nu 1 bijeenkomst opgenomen voor algemene besturen, naar gelang het proces daar baat bij heeft kunnen dit er ook
meer zijn. Deze bijeenkomsten worden georganiseerd over de volle breedte van de RES.
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2. Elektriciteit, Netwerk en Opslag
Bestuurlijke Netwerk Energie
Bijeenkomst

Bestuurlijk
Netwerk
Energie

Datum

Bespreekpunt(en)

1

17 december 2019

•
•
•
•
•

Instemmen plan van aanpak Uitvoeringsprogramma
Randvoorwaarden / uitgangspunten
Processtappen
Bestuurlijke milestones
Begroting

2

13 februari 2020

•
•
•
•

Akkoord validatie data en brongebruik
Gesprek over impact (ruimte en net)
Instemmen met uitwerkingsvoorstel regionale ambitie (b.v. scenario’s)
Instemmen met (wijze van) informatievoorziening algemene besturen

3

20 april 2020

•
•

•

Behandeling conclusies uitwerkingsvoorstel (b.v. scenario’s)
Bespreking ontwikkeling lokale maatregelen elektriciteit Klimaatakkoord (o.a. besparing
en zon op dak)
Instemmen met concepttekst Uitvoeringslijn RSE Elektriciteit , Netwerk en Opslag in de
Concept RES
Instemmen met besluitvormingsproces

•

4

25 juni 2020

•
•
•

Vaststellen voorkeursscenario en bijbehorend ambitieniveau
Instemmen met (wijze van) lokaal verankeren
1e gesprek over ondersteuningsstructuur regionaal (ondersteuning + monitoring)

5

24 september 2020

•
•

Stand van zaken
Ntb

6

10 december 2020

•
•

Stand van zaken
Ntb

7

Januari/februari (ntb.) 2021

•

Besluitvorming (voorafgaand aan behandeling colleges en algemene besturen) over
definitieve RES en regionale implicaties
Ntb

•
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2. Elektriciteit, Netwerk en Opslag
Organisatie
De hieronder genoemde gremia zijn beschreven vanwege hun specifieke rol binnen de Uitvoeringslijn Elektriciteit,
Netwerk en Opslag. Daarmee is het overlappend of aanvullend op de bij Algemeen opgenomen gremia,
bijeenkomsten en organisatie(structuur).
Strategisch team Elektriciteit, Netwerk en Opslag
• Het strategisch team Elektriciteit, Netwerk en Opslag (max. 8 personen) bestaat uit publieke, private en
mogelijk maatschappelijke partijen. Het vormt een klankbordgroep op strategisch niveau. Deze zijn
inhoudelijk betrokken bij onderdeel Elektriciteit, Netwerk en Opslag (breed) en sturen op kwaliteit en
bruikbaarheid voor de stakeholders. Het strategisch team Elektriciteit, Netwerk en Opslag komt 1 á 2
maandelijks bij elkaar.
• De gewenste samenstelling van het strategisch team Elektriciteit, Netwerk en Opslag zal de komende periode
verkend worden.
Bestuurlijke kerngroep Elektriciteit, Netwerk en Opslag (adhoc in te schakelen indien gewenst)
• De bestuurlijke kerngroep (max 5 personen) bestaan uit publiek, private en mogelijk maatschappelijke
partijen. De bestuurlijke kerngroep bereidt waar nodig behandeling van bespreekpunten in het BNE voor en
komt dus ad-hoc bijeen.
• Optie: Onderdeel van de RES stuurgroep is de bestuurlijke kerngroep Elektriciteit, Netwerk en Opslag .
• De gewenste samenstelling van de bestuurlijke kerngroep Elektriciteit, Netwerk en Opslag zal de komende
periode verkend worden.
Ambtelijk Netwerk Energie (ANE)
• Het ANE is een reeds bestaand regionaal gremium. Het ANE is hier opgenomen vanwege de
bespreekpunten die m.b.t. de uitvoeringslijn Elektriciteit, Netwerk en Opslag voorgelegd gaan worden.
Daarin dient het ANE als ‘voorportaal’ voor het Bestuurlijk Netwerk Energie.
Atelier – Elektriciteit, Netwerk en Opslag
• De inhoudelijk ontwikkeling van het Hoofdstuk Elektriciteit, Netwerk en Opslag wordt gedaan in ateliers.
Daarbij wordt b.v. in subregionale groepen gewerkt aan het volledig en juist krijgen van informatie en aan
het ontwikkelen van mogelijke scenario’s om de elektriciteitsopgave in de regio in te vullen.
Bestuurlijk Netwerk Energie (BNE)
• Het BNE is een reeds bestaand regionaal gremium. Het BNE is hier opgenomen vanwege de bespreekpunten
die m.b.t. de uitvoeringslijn warmte voorgelegd gaan worden.
• Aanvulling van het BNE met (warmte specifieke) publieke, private en maatschappelijke partijen zal de
komende periode verkend worden.
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2. Elektriciteit, Netwerk en Opslag
Bijlage

Indeling Uitwerkingsgebieden t.b.v. ateliersessie 2 en 3
Uitwerkingsgebied A: Voorne-Putten, Rotterdam-zuidzijde, Albrandswaard, Barendrecht, Ridderkerk, Krimpen ad IJssel, Capelle ad IJssel
Uitwerkingsgebied B: Maassluis, Vlaardingen, Schiedam, Rotterdam-west,
Uitwerkingsgebied C: Westland, Midden-Delfland, Delft, Pijnacker-Nootdorp, Lansingerland,
Uitwerkingsgebied D: Den Haag, Leidschendam-Voorburg, Wassenaar, Zoetermeer, Delft, Rijswijk
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3. Warmte, Netwerk en Opslag
Introductie

Context van het thema warmte in de regio Rotterdam Den Haag
• Het Klimaatakkoord en de Regionale Energie Strategie (RES) die daarbinnen invulling geeft aan de sectoren gebouwde omgeving en elektriciteit.
• Binnen de RES Rotterdam Den Haag krijgt het thema warmte invulling in de Uitvoeringslijn warmte. De uitvoeringslijn vormt tevens de Regionale Structuur Warmte (RSW), als
onderdeel van de RES (Concept RES en RES 1.0).
• Vanuit het Basisdocument, Energieperspectief 2050 en Regionale Prioriteiten blijkt de regio te beschikken over een grote potentie aan warmtebronnen.
• Vanuit het Energieperspectief 2050 en Regionale Prioriteiten komt naar voren dat de regiopartijen de ambitie hebben de potentie te benutten. Voor zowel eigen gebruik als
export. Daarnaast is het reduceren van de warmtevraag eveneens een belangrijk aspect.
• Op het gebied van warmte gebeurt er al heel veel in de regio en binnen de provincie Zuid-Holland. Daarbij zijn veel private, publieke en maatschappelijke partijen betrokken.
• De regionale uitvoeringslijn warmte biedt de mogelijk om de (systeem)effecten van de warmtetransitie op bovengemeentelijk inzichtelijk te maken. En daarmee voor
gemeenten bij te dragen aan een betaalbare, betrouwbare, schone en veilige warmtetransitie van de gebouwde omgeving.
• De regio is ondersteunend aan de verantwoordelijkheid die partijen zelf hebben voor de invulling van het thema warmte (warmtetransitie). Hierbij valt onder meer te denken
aan de Transitievisie Warmte (TVW) die per gemeente opgesteld dient te worden.
Scope van de Uitvoeringslijn warmte
• Het inzichtelijk maken van de regionale systeemeffecten van de gemeentelijke TVW, met als doel gemeenten handvatten
te bieden om te kunnen sturen op een efficiënte, betaalbare, betrouwbare, schone en veilige warmtetransitie van de
gebouwde omgeving.
• Naast een publiek-private betrokkenheid bij de ontwikkeling en uitvoering van de uitvoeringslijn warmte, kent deze ook
een sterke maatschappelijke component. In de totstandkoming en uitvoering van de uitvoeringslijn warmte krijgen
maatschappelijke partners nadrukkelijk een positie.
• Voor de warmteopgave wordt een gefaseerde aanpak voorzien, waarbij de eerste fase van het programma zich
hoofdzakelijk richt op de inventarisatie van vraag, aanbod en infrastructuur en het voorziene proces om tot regionale
afspraken te komen. Hierbij sluiten we aan op bestaande kennis, informatie en reeds lopende initiatieven en overleggen.
• Het inzichtelijk maken van regionaal brongebruik en zodoende partijen de handvatten bieden richting te geven aan het
invullen van de ambitie op het gebied van warmte.
• Regionaal kennisplatform dat door gemeenten benut kan worden op het gebied van: (1) de vanuit het Rijk voortkomende
juridische en financiële aspecten c.q. mogelijkheden van de warmtetransitie en (2) de regionale en gemeentelijke
samenhang van het warmtesysteem (effecten en efficiëntie) m.b.t. vraag, bron en infrastructuur.
• Innovatie op het gebied van warmteproductie en opslag wordt gevolgd en bij herijking van de RES opnieuw afgewogen.
• De uitvoeringslijn schetst de regionale visie en activiteiten die passen bij het schaalniveau van de regio, en aanvullend zijn
op de gemeentelijke invulling van de warmtetransitie. Daarbij voorziet de uitvoeringslijn ook in de gestelde Regionale
Structuur Warmte (RWS) criteria, voortkomend uit het Klimaatakkoord (Handreiking RES/ Nationaal Programma RES).
Hiernaast zijn de onderdelen waarin de uitvoeringslijn voorziet schematisch weergegeven.

Onderdelen Uitvoeringslijn warmte
Overzicht van betrokken stakeholders
Overzicht van gremia en besluitvorming
Regio: bepaling rol/ positionering
Vraag
Overzicht van huidige en toekomstige warmtevraag
Inzicht in ontwikkelingen potentiele uitbreiding warmtevraag
Vraagreductie: belang en uitvoering rol regio
Addendum Transitievisie Warmte
Bronnen
Overzicht van warmtebronnen
Toekomstverwachting van bovengemeentelijke warmtebronnen
Brongebruik
Wijze van afstemming vraag en aanbod (governance)
Beschrijving van afstemming bovengemeentelijke warmtebronnen
Planning van inzet en verdeling warmtebronnen
Infrastructuur
Aangeven van aanwezige bovengemeentelijke infrastructuur
Mogelijkheden van nieuwe bovengemeentelijke infrastructuur
Beschrijving effecten TVW op RSW
Randvoorwaarden Overzicht en organisatie van randvoorwaarden en lobbythema’s
Governance
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3. Warmte, Netwerk en Opslag
Overzicht Stappenplan
1/1/2020

20/4/2020
Inventarisatie

Techniek / data
Validatie data en brongebruik t.b.v.
inventarisatie:
- Vraag en vraagontwikkeling
- Bron en bronontwikkeling
- Infrastructuur en kansen regionale
infrastructuur
Governance / proces
- Stakeholderanalyse
- Randvoorwaarden & lobby
- Vraagreductie
Kennisplatform
- Juridisch & financieel
- Warmtesysteem

25/6/2020

1/1 2021

TVW & systeemsamenhang

Afwegingsmodel

Ontwikkelen methodiek voor
systeemsamenhang en
systeemeffecten TVW

Systeemeffecten

Regionale bepaling systeemsamenhang en systeemeffecten TVW

Ontwikkelen bronprognose
2030 (o.b.v. 2050)

Ontwikkelpad (boven)gemeentelijke bronnen
Besluitvorming
RES 1.0

Monitoring en (bij)sturing Regionaal addendum TVW / Vraagreductie

Regionaal addendum TVW /
Vraagreductie

Scenario ontwikkeling bovengemeentelijk brongebruik

Visievorming bovengemeentelijke brongebruik

Transitievisie Warmte (TVW)
Stand van zaken en planning TVW

Voorkeursvariant uitwerken bovengemeentelijke brongebruik

Monitoring stand van zaken/ planning TVW

(Boven)regionale afstemming t.b.v. warmtetransport:
Lopende initiatieven warmte-infrastructuur & Verkenning warmte-export
Atelier Warmte, Netwerk en Opslag

1

Bijeenkomsten BNE

3

2

2

3
4

5

6

7
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3. Warmte, Netwerk en Opslag
Ateliers & Bestuurlijk Netwerk Energie
Regionaal warmte atelier
Hiernaast is weergegeven op welke momenten de
Regionale warmte ateliers plaatsvinden. In het
overzicht is tevens opgenomen welke thema’s
centraal staan. Voor de ateliers zijn publieke,
private en maatschappelijke partijen voorzien die
een (boven)gemeentelijke functie vervullen.

Bijeenkomst
Regionaal
warmte
atelier

Bestuurlijk Netwerk Energie (BNE)
Hiernaast is weergegeven op welke momenten
het Bestuurlijk Netwerk energie (BNE) plaatsvindt.
In het overzicht is tevens opgenomen welke
bespreekpunten/ besluitvorming momenteel
voorzien worden.

Maand (2020)

Thema’s

1

maart (begin)

Opbrengst inventarisatiefase, huidige stand van zaken (inhoud/
proces) en regionaal addendum

2

juni

Huidige stand van zaken (inhoud/ proces), regionaal addendum en
ontwikkelpad bronnen

3

oktober

Huidige stand van zaken (inhoud/ proces), bespreekpunten
systeemsamenhang TVW en ontwikkelpad bronnen

Bijeenkomst

Datum

Bespreekpunt(en)

17 december 2019

•

Instemmen plan van aanpak Uitvoeringsprogramma

2

13 februari 2020

•
•

Akkoord validatie data en brongebruik
Stand van zaken TVW en regionale samenhang

3

20 april 2020

•
•
•

Behandeling resultaten inventarisatiefase
Bespreking ontwikkeling bronprognose 2030
Instemmen met Concept-RES / RSW

4

25 juni 2020

•
•
•

Vaststellen werkwijze doorrekenen regionale samenhang TVW
Behandelen regionaal addendum TVW / Vraagreductie
Uitkomsten bronprognose 2030

5

24 september 2020

•
•

Stand van zaken TVW
Behandelen regionale samenhang/ systeemeffecten TVW

6

10 december 2020

•
•

Besluitvorming / samenhang TVW
Voorziene regionale systeemeffecten en implicaties

7

januari/ februari
(ntb.) 2021

•

Stand van zaken / samenhang TVW en regionale conceptbronstrategie (ntb.)
Instemmen met RES 1.0 / RWS

1
(niet afgebeeld)

Bestuurlijk
Netwerk Energie

•
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3. Warmte, Netwerk en Opslag
Uitwerking stappenplan
Element / Activiteit

Resultaat

Totstandkoming / Werkvorm

Belangrijkste betrokkenen

Validatie data en brongebruik
t.b.v. inventarisatie

Gevalideerde overzichtslijst van data en
brongebruik ten behoeve van de
(boven)gemeentelijke inventarisatie: vraag,
bron en infrastructuur

Concept overzicht – penvoerders, een werksessie
(penvoerders, Expertgroep) en een schriftelijke
aanvullingsronde.

Expertgroep data en brongebruik

Vraag en vraagontwikkeling

Overzicht van de huidige en toekomstige
vraagontwikkeling in de regio. Dit op basis van
de best beschikbare huidige informatie.

Penvoerders stellen een overzicht op van de bekende
inventarisaties. Vanuit de Expertgroep data en brongebruik
zal een voorstel worden gedaan voor de gebruikte bron van
deze inventarisatie. Hierbij wordt rekening gehouden met
vraagontwikkeling door o.m. de verstedelijkingsopgave.

Penvoerder, Gezamenlijk met Expertgroep
data en brongebruik.

Bronnen en bronontwikkeling

Overzicht van de huidige en toekomstige vraag
in de regio voor sectoren niet zijnde gebouwde
omgeving. Dit op basis van de best beschikbare
huidige informatie.

Penvoerders stellen een overzicht op van de bekende
inventarisaties. Vanuit de Expertgroep data en brongebruik
zal een voorstel worden gedaan voor de gebruikte bron van
deze inventarisatie.

Penvoerder, Gezamenlijk met Expertgroep
data en brongebruik .

Infrastructuur en kansen
regionale infrastructuur

Overzicht van de huidige en toekomstige
warmte-infrastructuur in de regio. Dit op basis
van de best beschikbare huidige informatie.

Penvoerders stellen een overzicht op van de bekende
inventarisaties. Vanuit de Expertgroep data en brongebruik
zal een voorstel worden gedaan voor de gebruikte bron van
deze inventarisatie.

Penvoerder, Gezamenlijk met Expertgroep
data en brongebruik .
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Uitwerking stappenplan
Element / Activiteit

Resultaat

Totstandkoming / Werkvorm

Belangrijkste betrokkenen

Stakeholderanalyse

De stakeholderanalyse maakt inzichtelijk welke partijen/
gremia (incl. personen) op (boven)gemeentelijk niveau
betrokken zijn bij het thema warmte. Ook zal
opgenomen worden op welke wijze ze zijn
georganiseerd, wat hun onderlinge samenhang is en
hoe besluitvorming verloopt.

Penvoerders stellen o.b.v. beschikbare informatie een
concept stakeholderanalyse op. Aanvulling zal plaatsvinden
i.o.m. het OT en het strategisch team warmte. De
vervolgversie zal ter aanscherping voorgelegd worden aan
de geïdentificeerde partijen. Waar nodig zal door
individuele uitvragen de stakeholderanalyse afgerond
worden.

Penvoerders, Strategisch warmte team,
geïdentificeerde publieke, private en
maatschappelijke partijen (ntb.).

Randvoorwaarden
en lobby

Overzicht van randvoorwaarden die nodig zijn voor het
realiseren van de warmtetransitie in de gebouwde
omgeving. Deze randvoorwaarden kunnen resulteren in
specifieke lobbythema’s.

Op basis van de inventarisatiefase (alle onderdelen) stellen
de penvoeders i.s.m. het Strategisch team warmte een
overzicht op van randvoorwaarden en mogelijke
lobbythema’s. Het overzicht zal ter aanvulling voorgelegd
worden aan het ANE waar nodig aan individuele partijen
(o.b.v. stakeholderanalyse).

Penvoerder, Strategisch team warmte, ANE

Vraagreductie

Overzicht van de manieren die gemeenten voor zich
zien bij het realiseren van de vermindering van de
warmtevraag binnen de gebouwde omgeving.

Inventarisatieronde onder gemeenten, de provincie en het
strategisch warmte team. Het overzicht zal ter bespreking
en aanvulling voorgelegd worden in het ANE.

Penvoerders, gemeenten, provincie, ANE

Aanvullend zal bepaald worden wat de wenselijke en
passende rol/ positie van de regio is bij het thema
(gemeentelijke) vraagreductie.
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Uitwerking stappenplan
Element / Activiteit

Resultaat

Totstandkoming / Werkvorm

Belangrijkste betrokkenen

Juridisch & financieel

Inzicht in de meest relevante juridische en financiële
aspecten op het gebied van warmte. Hierbij kan onder
meer gedacht worden aan de Warmtewet 2.0 en financiële
instrumenten die (vanuit het Rijk) beschikbaar zijn gesteld
voor gemeenten.

De penvoerders stellen i.o.m. het OT en Strategisch
warmte team een overzicht van relevantste juridische
en financiële aspecten op. De penvoerders maken
i.s.m. het Strategisch team warmte eveneens
inzichtelijk op welke wijze met deze aspecten
omgegaan kan worden. De totstandkoming en
toepasbaarheid wordt voorgelegd aan het ANE.

Penvoeders, Strategisch team warmte,
ANE

Warmtesysteem

Inhoudelijke kennis over de samenhang van het regionale
en gemeentelijke warmtesysteem. Momenteel voorzien
voor de thema’s systeemeffecten en systeemefficiëntie;
gericht op vraag, bron en infrastructuur. Naar behoefte
kan dit worden verbreed.

Inventarisatie van de kennisbehoefte
Organiseren kennisbijeenkomsten

Strategisch team warmte, gemeenten,
provincie.

Scenario ontwikkeling
bovengemeentelijk brongebruik

Onderscheidende scenario’s die beschrijven op welke
wijze bovengemeentelijk brongebruik mogelijk
gerealiseerd kan worden. Er zal specifiek ingegaan worden
op de aanpak, effecten en organisatie.

Voor het vertrekpunt van de scenario’s wordt gebruik
gemaakt van het programma PAW, het provinciale
warmteteam en de informatie die reeds beschikbaar
is. Een expertteam gaat de scenario’s verder
ontwikkelen. Het precieze voorstel is ANE en BNE
bespreekpunt.

Penvoerders, experts, Strategisch
warmte team, ANE en relevante
publiek, private en maatschappelijke
partijen (ntb.)

Transitievisie Warmte (TVW)
Stand van zaken en planning
TVW

Overzichtslijst van alle gemeenten m.b.t. de stand van
zaken van het ontwikkelen van de TVW c.q.
planningsoverzicht wanneer zij een TVW gaan opstellen.

Penvoerders inventariseren allereerst via de
procesmanagers van de provincie (die de gemeenten
ondersteunen) welke stand van zaken en planning
bekend is. Dit overzicht zal ter aanvulling tweemaal
worden rondgestuurd naar de gemeenten.

Penvoerders, gemeenten, provincie
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Uitwerking stappenplan
Element / Activiteit

Resultaat

Totstandkoming / Werkvorm

Belangrijkste betrokkenen

Ontwikkelen methodiek
voor systeemsamenhang
en systeemeffecten TVW

Om inzichtelijk te maken wat de regionale
systeemeffecten zijn van de gemeentelijke TVW zijn, zal
hiervoor een passende methodiek worden bepaald. De
bepaling van de methodiek is het resultaat van deze
stap.

In een separaat overleg zullen leden van de Expertgroep
data en brongebruik, samen met netbeheerders en
eventueel warmtebedrijven in gesprek treden over wat er
nodig is om een uitspraak over deze systeemeffecten te
doen. Bij systeemeffecten valt o.a. te denken aan: impact
op elektriciteitsnet, vraag-bronnen en de warmteinfrastructuur.

Expertgroep data en brongebruik, i.s.m.
netbeheerders en warmtebedrijven.

Ontwikkelen
bronprognose 2030 /
2050

Kwantitatieve bepaling wat op het gebied van bronnen
in 2030 nodig en realistisch is, om de gestelde doelen uit
het Energieperspectief 2050 te behalen. Het betreft een
brede inventarisatie voor Geothermie, Aquathermie en
restwarmtebronnen (excl. zeer lokale e/o kleine
bronnen).
Indien opportuun kan dit ook strekken tot koudevraag
(incl. relatie met elektriciteit).

Met de Expertgroep data en brongebruik worden varianten
(en een voorkeursvariant) opgesteld op welke wijze er tot
een bronprognose gekomen kan worden. De varianten
liggen ter bespreking voor bij het Strategische warmte
team, ANE en ter besluitvorming bij het BNE. Op basis van
de voorkeursvariant zal de bronprognose 2030 i.s.m. de
Expertgroep data en brongebruik en het Strategisch
warmte team worden opgesteld.

Penvoerders, (eventueel
procesbegeleider), Expertgroep data en
brongebruik, Strategisch warmte team

Regionaal addendum
TVW / Vraagreductie

Addendum met gezamenlijk geformuleerde regionale
aandachtspunten en uitgangspunten voor de
warmtetransitie gebouwde omgeving. Zowel op inhoud
als proces (zoals beleid, uitgangspunten, doelstellingen
en ambitie).

O.b.v. de inventarisatiefase en het warmte atelier wordt de
eerste contour van het addendum geschetst. Deze zal door
de penvoeders samen met het Strategisch team warmte
worden aangevuld. Aanvulling en toetsing vindt eveneens
plaats door individuele gesprekken met de gemeenten en
provincie.

Penvoeders, Strategisch team warmte,
gemeenten en provincie.

Monitoring stand van
zaken/ planning TVW

Bijgewerkt overzicht van de stand van zaken en planning
van de TVW. Dit overzicht zal gebruikt worden voor de
verkenning naar regionale systeemeffecten TVW/ RSW.

Periodieke uitvraag richting gemeenten en terugkoppeling
t.a.v. systeemeffecten RSW

Penvoerders, gemeenten
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3. Warmte, Netwerk en Opslag
Uitwerking stappenplan
Element / Activiteit

Resultaat

Totstandkoming / Werkvorm

Belangrijkste betrokkenen

Regionale bepaling
systeemsamenhang
en systeemeffecten
TVW / RSW

De samenhang en effecten inzichtelijk maken op welke
wijze de (in ontwikkeling zijnde) TVW zich op regionaal
niveau verhouden tot het gebruik van bronnen, vraag
en infrastructuur.

Op basis van de werkwijze zoals ontwikkeld in voorgaande
stap: Ontwikkelen methodiek voor regionale
systeemeffecten TVW/ RSW.

Ntb. penvoerders, expert vanuit RES regio,
netbeheerders en evt. warmtebedrijven.

Ontwikkelpad
bovengemeentelijke
bronnen

Per type bron (max. 4) inzichtelijk maken welke stappen
en aspecten benodigd zijn voor de realisatie van de
bronprognose 2030.

Op basis van de bronprognose 2030 wordt allereerst
bepaald welke technische stappen doorlopen dienen te
worden bij de totstandkoming van de bron. Deze informatie
wordt aangevuld door de penvoerders met planning,
organisatie en financiering (op hoofdlijnen). In
samenwerking met betrokken partijen per bron (ntb.) zal
verdere invulling van het ontwikkelpad plaatsvinden

Penvoerders, Strategisch warmte
team,(boven)gemeentelijke publiek, private
en maatschappelijke partijen (eventueel
procesbegeleider)

Monitoring en
(bij)sturing Regionaal
addendum /
Vraagreductie

Het addendum zal waar nodig en wenselijk
aangescherpt en aangevuld worden. Het biedt
eveneens handvatten om op regionaal niveau
ontwikkelingen op (boven)gemeentelijk niveau te
agenderen. En andersom.

Periodieke bespreking van het addendum. Dit gebeurd met/
tijdens het Strategisch warmte team, ANE, en algemeen
atelier 3. De penvoeders monitoren samen met het
Strategisch team warmte, OT en ANE, BNE de
(boven)gemeentelijke ontwikkelingen en bespreken dit waar
nodig in het passende gremium.

Penvoerders, Strategisch warmte team, ANE,
BNE, OT en signalen vanuit andere publieke,
private en maatschappelijke partijen.

Visievorming
bovengemeentelijke
bronverdeling

Beschrijving van een regionale visie op de wijze waarop
bovengemeentelijk brongebruik gerealiseerd kan
worden. Er zal specifiek ingegaan worden op de
aanpak, effecten en organisatie.

Op basis van de ‘scenario ontwikkeling’ (zie voorgaande
stap) ontwikkelt het Strategisch warmte team een eerste
visie op bronverdeling en organisatie hiervan. De visie zal
tijdens een werksessie met (boven)gemeentelijke partijen
aangevuld en aangescherpt worden. Het visiedocument ligt
ter bespreking voor tijdens het ANE en BNE.

Penvoerders, (eventueel procesbegeleider)
Strategisch warmte
team,(boven)gemeentelijke publiek, private
en maatschappelijke partijen (atelier).
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3. Warmte, Netwerk en Opslag
Uitwerking stappenplan
Element / Activiteit

Resultaat

Totstandkoming / Werkvorm

Belangrijkste betrokkenen

Voorkeursvariant
uitwerken bovengemeentelijke
brongebruik

Beschrijving van een regionale voorkeursvariant
(scenario) naar bovengemeentelijke brongebruik. Er zal
specifiek ingegaan worden op de aanpak, effecten en
organisatie.

Op basis van de ‘scenario ontwikkeling’ en ‘visievorming’
(zie voorgaande stappen) uitwerken van de
voorkeursvariant verder. Dit voorstel zal verder uitgewerkt
worden en behandeld worden tijdens een BNE.

(Eventueel )procesbegeleider, penvoerders,
Strategisch warmte team, ANE en relevante
publiek, private en maatschappelijke partijen
(ntb.).

Element / Activiteit

Resultaat

Totstandkoming / Werkvorm

Belangrijkste betrokkenen

(Boven)regionale
afstemming t.b.v.
warmtetransport

Afstemming met/ deelname aan:
• Bestaand warmte-initiatieven en
• Omliggende regio’s en provincie over de mogelijke
export van warmte vanuit de regio.
De afstemming vindt (idealiter) mede plaats o.b.v. de
regionale samenhang TVW en de visievorming omtrent
bovengemeentelijke brongebruik.

• Vanuit het Strategisch warmte team zal een voorstel
worden gedaan worden aan het ANE en BNE wie (partij/
gremium) de regio hierin vertegenwoordigd.
• Op basis van de (tussen)resultaten van de verkenning zal
waar mogelijk en passend een iteratief proces ontstaan
tussen de invulling van het (boven)gemeentelijke en
bovenregionale brongebruik.

Penvoerders, Strategisch team warmte,
bestaande initiatiefnemers, PZH, regio
Holland-Rijnland
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3. Warmte, Netwerk en Opslag
Organisatie
De hieronder genoemde gremia zijn beschreven vanwege hun specifieke rol binnen de Uitvoeringslijn warmte.
Daarmee is het overlappend of aanvullend op de reeds aanwezige gremia en organisatiestructuur van de RES
Rotterdam Den Haag.
Expertgroep data en brongebruik.
• De expertgroep bestaat uit ambtelijke vertegenwoordiging en experts (max 8 personen). De expertgroep
richt zich op vragen/ thema’s rondom databronnen en verwerkingswijze. De expertgroep komt, passend bij
de activiteiten opgenomen in het stappenplan, gericht bij elkaar.
• De verwachte inzet (tijd) bedraagt gemiddeld 1 dag per maand.
• De gewenste bezetting van de expertgroen zal de komende periode verkend worden.
Strategisch warmte team
• Het strategisch warmte team (max 8 personen) bestaat uit publieke, private en mogelijk maatschappelijke
partijen. Het vormt een klankbordgroep op strategisch niveau. Het team is inhoudelijk betrokken bij het
thema warmte (breed) en stuurt op kwaliteit en bruikbaarheid voor stakeholders.
• Partijen kunnen daarnaast individueel en ad-hoc geraadpleegd worden, of in kleiner verband bijeenkomen
(bijvoorbeeld enkel overheden).
• De verwachte inzet (tijd) bedraagt gemiddeld 1.5 dag per maand.
• Naast het BNE is er geen specifieke bestuurlijke kerngroep warmte. Voorzien is dat wanneer dit wenselijk is
dit via het Strategisch warmte team aangegeven kan worden c.q. op ad hoc basis georganiseerd kan
worden. Dergelijk bestuurlijk overleg is richtinggevend, niet besluitvormend.
• De gewenste bezetting van het strategisch warmte team zal de komende periode verkend worden.
Bestuurlijk Netwerk Energie (BNE)
• Het BNE is een reeds bestaand regionaal gremium. Het BNE is hier opgenomen vanwege de
bespreekpunten die m.b.t. de uitvoeringslijn warmte voorgelegd gaan worden. Het BNE wordt voorbereid
door het Ambtelijk Netwerk Energie (ANE).
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Uitvoeringslijn: Brandstoffen

30

4. Brandstoffen
Introductie

Context van het thema ‘brandstoffen’ in de regio Rotterdam-Den Haag
•

Hernieuwbare brandstoffen, zoals groengas/biogas en waterstof zijn een belangrijk deel
van een betrouwbaar en betaalbaar energiesysteem.
•
•
•

•

Als bron voor de warmtevoorziening voor die wijken die niet eenvoudig kunnen
overgaan op andere energiedragers als elektriciteit of warmtenetten.

•
•

Hiernaast zijn hernieuwbare brandstoffen belangrijk voor de industrie (zowel als
grondstof als energiebron voor processen die een hoge temperatuur (>120 °C) vergen,
en als brandstof voor mobiliteit (met name scheepvaart en zwaar wegverkeer, maar
mogelijk breder).

•

Groengas en waterstof zijn verschillende energiedragers, met elk een eigen keten.
Groengas is een energiebron die kan worden gewonnen uit biomassa(rest)stromen,
waterstof moet worden gemaakt uit andere energiedragers (elektriciteit of aardgas).

•

In het BNE is aangegeven dat de inzet op waterstof is gericht op economische
ontwikkeling van de regio en innovatie van het energiesysteem. Als energiedrager voor
verwarming van de gebouwde omgeving maakt ze voor de periode tot 2030/2050
vooralsnog geen onderdeel van het Energieperspectief in de RES.
Andere biofuels (zoals bio-ethanol, en andere vloeibare brandstoffen) zijn in mindere
mate belangrijk voor de gebouwde omgeving, maar wel voor de sectoren industrie en
mobiliteit.

•

•

•

Als versteviging van het energiesysteem door middel van conversie en opslag
van energie;
Als back-up voor de warmtevoorziening in warmtenetten;

•

•

Scope: Wat behoort tot deze stroom?

•

De uitvoeringslijn richt zich op de productie van biogas/groengas en waterstof en op de
impact op het (aard)gasnetwerk.
Op het gebied van waterstof is er samenhang met de uitvoeringslijn netwerk/opslag van
elektriciteit.
Wij zien grote relaties met verschillende sectoren buiten de RES, zoals industrie,
glastuinbouw en mobiliteit.
Doel is om een onderbouwde keuze te maken over de rol van de regio op dit thema.
De invulling van de uitvoeringslijn voorziet in de uitwerking van de RES 1.0 (Handreiking
RES) en concreet p.59 voor doorrekening netbeheerders.

De regio Rotterdam Den Haag kan een rol vervullen bij het ontwikkelen van productie,
opslag en gebruik van deze energiedragers, ook bij het (door)ontwikkelen van een
aanpak hiervoor. De RES samenwerking kan daar mogelijk een rol in spelen. Er zijn
echter landelijke maar ook andere regionale gremia die deze maar ook andere rollen
kunnen vervullen.
Momenteel is nog niet bekend op welke terreinen de regio een meerwaarde kan
vervullen, en of de regio deze rol wil oppakken.
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4. Brandstoffen
Scope en stappenplan
Uitkomst: Welke vragen worden beantwoord in het UP op dit thema?

Scope: Wat behoort tot deze stroom?
•
•
•
•
•

De uitvoeringslijn richt zich op de productie van biogas/groengas en waterstof en op de
impact op het (aard)gasnetwerk.
Op het gebied van waterstof is er samenhang met de uitvoeringslijn elektriciteit, netwerk
en opslag.
Wij zien grote relaties met verschillende sectoren buiten de RES, zoals industrie,
glastuinbouw en mobiliteit.
Doel is om een onderbouwde keuze te maken over de rol van de regio op dit thema.
De invulling van de uitvoeringslijn voorziet in de uitwerking van de Handreiking RES 1.1
en concreet p.59 voor doorrekening netbeheerders.

1/1/2020

20/4/2020

Wat is de rol van de regio bij productie en netwerk voor brandstoffen?
Welke acties zijn nodig (en van wie) om deze rol te gaan beoefenen?

25/6/2020

1/1/2021
Uitwerken rol

Strategievorming/ visievorming
Stakeholders
- Stakeholderanalyse
- Gesprekken belangrijkste stakeholders

•
•

Uitvoeren acties uit UP

Uitwerken rol RES regio in
Position paper

Besluitvorming
RES 1.0

Verkenning mogelijkheid oplevering
potentie levering bio/waterstofgas voor
concept RES
Symposium
Rolbeschrijving
Bijeenkomsten BNE

1

2

3

4

5

32

4. Brandstoffen

Uitwerking stappenplan
Activiteit

Resultaat

Totstandkoming / Werkvorm

Belangrijkste betrokkenen

Strategievorming/
visievorming

Stakeholderanalyse

Uitvoeren stakeholderanalyse
• Hierbij kijkend naar productie/infra/afname

Position paper betreffende de
Regionale strategie/ visie op
thema brandstoffen

Bepalen noodzaak visie op dit thema
• Thema-ateliers (1 a 2 in feb-mrt) positionering regio t.a.v. brandstoffen.
• Uitschrijven
• plek van brandstoffen in het energiesysteem
• mogelijke rol(len) regio(gemeenten) in productie/infra/afname
• benodigde taken/acties om productie/infra/afname te realiseren
• Opstellen position paper ter bespreking in BNE
• Uitwerken UP

• Penvoerder brandstoffen i.s.m. PZH,
Havenbedrijf en RES coördinator.
• Basisinformatie hiervoor wordt
aangeleverd in korte notitie
• Organisatie en facilitering:
Penvoerder
• Kernteam binnen regio bestaande uit
relevante gemeenten,
waterschappen, Netbeheerder,
Havenbedrijf, Glastuinbouw

Bod 2030 RES

Strategie waterstofinnovatieagenda

• Overleg met MRDH over noodzaak opzetten regionale strategie waterstof (voor
industrie en verkeer)

• MRDH + Penvoerder

Inzicht in haalbaarheid opleveren
vraag en aanbod gas en
waterstof 2030 (voor RES 1.0)

Verkenning mogelijke vraag en aanbod
• in kaart brengen van reststromen (feedstocks) en additionele potentie voor
biogas, H2 en andere hernieuwbare brandstoffen
• verkennen van knelpunten voor productie

• Penvoerder i.c.m. expertbureau
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Communicatie en kennisdeling
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5. Communicatie en Kennisdeling
Scope en stappenplan
Scope: Wat behoort tot deze stroom?

Uitkomst: Welke vragen worden beantwoord in het plan van aanpak?

A) Strategisch communicatieplan voor RES R DH: inzicht in, en inzet van, communicatie om
doelen RES R DH te behalen, om eenduidig krachtige regio neer te zetten met output die
aansluit bij opdracht Rijk/Handreiking NPRES. Draagt bij aan samenwerking, participatie,
kennisdeling, verbondenheid en vertrouwen in de regio.
B) Strategische ondersteuning van de communicatie door RES-partners / partijen /
gemeenten (gericht op stakeholders / burgers / bedrijven) zodat partners zelf effectief
en doelmatig met doelgroepen communiceren. Met gebruikmaking van bestaande
hulpmiddelen. Voorwaarden (communicatie)middelen: begrijpelijk, laagdrempelig,
doelgroepgericht.

•

17/12/19

20/4/2020

•
•
•

Wat is de communicatiestrategie van RES R DH tijdens en na de ontwikkeling van het
uitvoeringsprogramma?
Welke communicatie-activiteiten en -middelen kan RES R DH ondernemen en inzetten
om te komen tot een onderbouwde en regionaal gesteunde (concept) RES?
Wat kan RES R DH doen om bij te dragen aan optimale communicatie door RES-partners
om inhoud en participatie te bevorderen?
Participatie is een belangrijk aspect in de RES; welke communicatie door RES en door
gemeenten draagt hieraan bij en hoe is dit optimaal in te richten?

25/6/2020

1/1/2021

Voorbereiden en Uitwerken
1. Activiteiten ad A & B in voorbereiding
2. Beschrijven strategisch communicatieplan v1
3. Communicatie activiteiten ad A: ter
ondersteuning samenwerking en output
uitvoeringslijnen

3. Communicatie activiteiten ad A: ter ondersteuning samenwerking en verdieping
uitvoeringslijnen

4. Beschrijven/uitvoeren activiteiten a.d. B

4. Vervolg uitvoering geven aan activiteiten a.d. B

5. Schrijven Hfd
Communicatie. Ad A en
eindred. concept RES.

Bijeenkomsten BNE

1

2

Besluitvorming
RES 1.0

5. Verdiepen Hfd Communicatie Concept RES.

3

4

5
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5. Communicatie & Kennisdeling
Uitwerking stappenplan
Activiteit

Resultaat

Totstandkoming / Werkvorm

Belangrijkste betrokkenen

1. Activiteiten ad A & B, in
voorbereiding uitvoeringslijnen

Communicatie wordt optimaal ingezet in
het proces, als middel om doel te bereiken
(betrokkenheid bevorderen en kennis
delen)

Advies in werksessies met expertteam (uit div. partijen/inventarisatie
stakeholders)
I.s.m. Programmamanager

2. Beschrijven Strategisch
communicatieplan v1.

Concept strategisch communicatieplan
met inhoud om partijen te betrekken, te
faciliteren en kennis te delen. Aandacht
voor stappen t.b.v. participatie

Penvoerder communicatie
Programmamng RES
Projectleider RES
Expertteam, OT
Externe ondersteuning
Penvoerder communicatie ism
Programmamng RES
Projectleider RES

3. Communicatie-activiteiten ad A:
ter ondersteuning samenwerking
en output uitvoeringslijnen

Praktische samenwerking: inzet
communicatiemiddelen om doelen te
bereiken

Onderling overleg/ werksessie expertteam
Volgens planning/agenda doelmatig communiceren over highlights
I.s.m. programmamanager/projectleider
Gebruikmaken van hulpmiddelen NPRES en andere regio’s

Penvoerder communicatie,
Externe ondersteuning
ism Programmamng RES
Projectleider RES

4. Beschrijven / uitvoering geven
aan activiteiten a.d. B

Strategisch plan met handvatten t/m
desgewenst regionale hulpmiddelen

Rol gemeenten en andere partners/ analyse doelgroepen & middelen die regio
kan faciliteren
Stimuleren samenwerking in communicatie
I.s.m. programmamanager/projectleider
Gebruikmaken van hulpmiddelen NPRES en andere regio’s

Penvoerder communicatie, Externe
ondersteuning
Ism Programmamng RES
Projectleider RES
Expertteam(s), OT

5. Schrijven Hoofdstuk
Communicatie concept RES

Hoofdstuk Communicatie concept RES

I.s.m. programmamanager/projectleider
Eindredactie concept RES op communicatiegebied

Penvoerder communicatie ism
Programmamng RES
Projectleider RES

1 t/m 5 na 1 juni 2020

Communicatie-inzet om RES doelen
betrokkenheid/kennisdeling/
samenwerking te behalen

Uitvoering en verdieping communicatie i.s.m. betrokken partijen

Blijvende betrokkenheid
bovengenoemde partijen

Input uit OT, expertteam en communicatiespecialisten gemeenten e.a.
I.s.m. programmamanager/projectleider
Gebruikmaken van hulpmiddelen NPRES en andere regio’s
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6. Programmamanagement

Overzicht van activiteiten en resultaten.
Aansturing & Coördinatie
Ontwikkeling van het Uitvoeringsprogramma vraagt om coördinatie en aansturing, gericht op realisatie van een Uitvoeringsprogramma RES dat passend is voor de opgave en de regio.
Dit omvat:
1. Stakeholdermanagement in brede zin: Organiseren van samenwerking en betrokkenheid van publiek (bestuurlijk, ambtelijk), privaat en maatschappelijk betrokken partijen. En strekt tot het
verbinden van partijen aan het lopende programma en indien nodig bevragen en activeren van partijen ten behoeve van de opgave en hun rol daarin. In belangrijke mate gaat dit om het
creëren van de benodigde randvoorwaarden in het speelveld van betrokken organisaties en belangen, uiteindelijk gericht op besluitvormingsmomenten. Dat betreft een breder speelveld dan
de primaire betrokkenen uit de uitvoeringslijnen (NP-RES, Rijk, andere RES-regio’s, etc.).
2. Het richten, sturen en beheersen van de (onderlinge samenhang tussen de) uitvoeringslijnen conform dit plan van aanpak: beheersing van voortgang, kwaliteit, tijd, financiën, etc. Dit omvat
onder meer sturing op tijdige oplevering van resultaten als voorbereiding op de cycli van besluitvorming (zie pagina 6). Dit krijgt vorm in onder meer het beleggen en organiseren van de
onderlinge afstemming tussen de uitvoeringslijnen. Tevens omvat dit het informeren van het bredere speelveld door het beleggen van de grote bijeenkomsten voor betrokkenen die de
uitvoeringslijnen overstijgen (zie ook paragraaf samenhang).

Ontwikkelen governance
Onderdeel van het Uitvoeringsprogramma RES is (een aanzet voor) een governance model
voor de uitvoering op overkoepelend niveau. Dit zal – parallel aan de werkzaamheden in het
kader van de uitvoeringslijnen – worden ontwikkeld. Deze te ontwikkelen aanzet richt zich op
(a) wat vanuit de inhoud van de uitvoeringslijnen nodig is om op regionaal niveau te
beleggen en (b) wat aanvullend nodig op regionaal niveau om het Uitvoeringsprogramma
RES uit te kunnen voeren (met horizon 2030). Hierbij gaat nadrukkelijk aandacht naar een
passende rol en bijdrage van niet-publieke partijen gezien de beoogde brede
maatschappelijke betrokkenheid en de aard van de uiteindelijke uitvoeringsopgave.

Monitoren voortgang
Onderdeel van het Uitvoeringsprogramma RES is tevens een monitoringssystematiek. Deze
geeft invulling aan de manier waarop inzage wordt verkregen en geboden op voortgang en
doelbereik van het Uitvoeringsprogramma. Dit bestaat zowel uit methode, indicatoren, en
mogelijke formats / rapportagevormen, als uit procesafspraken (wie levert wat, hoe vaak en
in welke vorm). Dit alles dient uiteraard het doel om desgewenst te kunnen bijsturen binnen
of op het uitvoeringsprogramma. Vertrekpunt hierbij zijn de te ontwikkelen afspraken binnen
uitvoeringslijnen over doelen, doelbereik en het beleggen van taken en
verantwoordelijkheden.

Voorziene aanpak op hoofdlijnen
1. Samenstellen kerngroep governance.
2. Op basis van uitkomst van elke cyclus (zie pagina 6, samenhang) beleggen en houden
van bijeenkomst.
3. Bepalen wat vanuit inhoud nodig is aan afspraken rondom governance, regionale
organisatie daartoe en het beleggen van uitwerking.
4. Uiteindelijk voorstel ligt er bij besluitvorming in BNE op concept RES.

Voorziene aanpak op hoofdlijnen
1. Op basis van uitvoeringslijnen inzichtelijk
verantwoordelijkheden.
2. Systematiek programmamonitoring inrichten.

maken

van

indicatoren

en
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7. Financiën

Overzicht van benodigd budget.
In onderstaand overzicht is het benodigd budget per fase en per uitvoeringslijn opgenomen. De fasen zijn ingedeeld aan de hand van de geplande Bestuurlijke Netwerken Energie in combinatie
met de verwachte oplevering van (concept) documenten.
Uitvoeringslijn
Brandstoffen
Communicatie
Elektriciteit
Programmamanagement
Warmte
Eindtotaal

€
€
€
€
€
€

Fase 1
1.920
3.582
7.680
11.016
3.600
27.798

17-dec-19

Fase 2
6.720
12.537
41.900
38.556
47.242
146.956

1-jan-20

Uitvoeringslijn per kalenderjaar
Brandstoffen
Communicatie
Elektriciteit
Programmamanagement
Warmte
Eindtotaal

€
€
€
€
€
€

€
€
€
€
€
€

€
€
€
€
€
€

13-feb-20

Fase 3
19.600
17.910
54.880
55.080
82.318
229.788
20-apr-20

€
€
€
€
€
€

Fase 4
8.640
16.119
35.300
49.572
61.320
170.951
25-jun-20

Fase 5
€
74.960
€
46.567
€ 140.500
€ 155.208
€ 103.744
€ 520.979

€
€
€
€
€
€

1-jan-21

2019

2020

(Q1) 2021

subtotaal

1.920
3.582
7.680
11.016
3.600
27.798

€ 109.920
€
93.134
€ 272.580
€ 298.416
€ 294.624
€ 1.068.674

€ 12.480
€ 23.284
€ 63.960
€ 71.604
€ 24.000
€ 195.328

€ 124.320
€ 120.000
€ 344.220
€ 381.036
€ 322.224
€ 1.291.800

Fase 6
12.480
23.284
63.960
71.604
24.000
195.328

€
€
€
€
€
€

Eindtotaal
124.320
120.000
344.220
381.036
322.224
1.291.800

1-apr-21
Restant 2021
o.b.v. extrapolatie
€
97.440
€
69.850
€ 208.620
€ 226.812
€ 270.624
€ 873.346

Totaal 2021
€ 109.920
€
93.134
€ 272.580
€ 298.416
€ 294.624
€ 1.068.674

Dekkingsbronnen
• Bijdrage vanuit Budget Klimaatakkoord t.b.v. de RES – € 600.000/jaar voor kalenderjaren 2019,2020 en 2021
• Daarvan wordt een deel (ca 5%)afgeroomd naar het BTW compensatiefonds er resteert een bijdrage a € 1.722.000. Deze is reeds vooruit ontvangen.
• Staffels bijdragen gemeentelijke partners (niet geïndexeerd t.o.v. 2019) totale bijdrage 2020 (zie bijlage p. 45)
Dekkingsvoorstel
• 2019 Geen extra budgetclaim t.o.v. oorspronkelijke begroting 2019 (benutten post onvoorzien)
• 2020 (€ 1.068.674) deels uit NP RES (€ 1.722.000 / 2 = € 861.000) + partnerbijdrage staffels 2019 (€ 282.800) = € 1.143.800. De budgetruimte onvoorzien is voor 2020 € 75.126
• 2021 o.b.v. extrapolatie 2020 (€ 1.068.674) deels uit NP RES (€ 1.722.000 / 2 = € 861.000) + partnerbijdrage staffels 2020 (€ 282.800) = € 1.143.800. De budgetruimte onvoorzien is voor
2021 dus € 75.126 (dit wordt herzien per nieuwe raming voor 2021 in Q4 2020).
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