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Nederland werkt met het
Klimaatakkoord aan de verlaging
van de CO2 uitstoot. De RES is een
decentrale beweging, van nationale
betekenis, die optelt tot het landelijk
doel van het opwekken van 35
TWh aan hernieuwbare energie.
De regio’s zijn niet van bovenaf
ingedeeld, maar zijn door de
partijen zelf gevormd.
De Regionale Energiestrategieën
(RES) beschrijven het aanbod, de
vraag en de infrastructuur voor
warmte. En hoeveel duurzame
elektriciteit een regio wil en kan
opwekken in 2030.
Gemeenten, waterschappen en
provincie werken gelijkwaardig
met elkaar samen en zijn
verantwoordelijk voor de RES. De
volksvertegenwoordigers stellen de
RES vast. De RES wordt iedere 2 jaar
met nieuwe kennis en ervaringen
herijkt en vastgesteld.

In de energieregio Rotterdam Den
Haag zijn we er met 23 gemeenten,
4 waterschappen en de provincie
Zuid-Holland in geslaagd een
realistische strategie te bepalen
in de RES 1.0 (juli 2021). Er is
gezamenlijk veel tijd in gestoken
en de afwegingen zijn zorgvuldig
gemaakt.
Onze RES beschrijft wat we
in onze regio al doen, onze
uitgangspunten en ambities voor
2030: voor warmte minimaal
20% besparing in de gebouwde
omgeving en minimaal 30% in
de glastuinbouw. We willen de
regionaal grote potentie aan resten aardwarmte benutten in een
toekomstbestendige energiemix
en we onderzoeken een regiooverschrijdend warmtenet.
We verwachten 2,8 - 3,2 TWh
duurzame elektriciteit op te
wekken. Vooral met zonnepanelen
op daken en parkeerplaatsen in
stedelijk gebied en op waterbassins
in de glastuinbouw. We zoeken
ruimte voor een klein aantal
windmolens, op basis van de
draagkracht van het landschap.
Ruimtelijke kwaliteit is leidend.

De RES is een lange termijn proces
dat vraagt om complexe afwegingen in ruimtegebruik. Alle stappen
hangen samen met andere ontwikkelingen op gebied van wonen,
recreëren, werken en samenleven.
De decentrale overheden werken
samen met deskundigen van netbeheerders, maatschappelijke organisaties en ondernemingen. Ook
de griffie van de raden faciliteert de
raadsleden zodat zij over voldoende kennis kunnen beschikken. Er
worden regionale bijeenkomsten
georganiseerd om informatie met
elkaar te delen.
Online kennis, onze RES 1.0 en alle
analyses, is beschikbaar op www.
resrotterdamdenhaag.nl/proces/
documenten.
Informatie over de RES algemeen:
www.regionale-energiestrategie.nl
Volg #RESRotterdamDenHaag op
LinkedIn.

De gekozen volksvertegenwoordigers zijn de spil in de lokale
omgeving. Zij vertegenwoordigen
de gehele bevolking van een
gemeente. De gemeenten,
provincie en waterschappen
stellen de RES vast. Zij bepalen
hoe de RES wordt vertaald naar
het eigen (omgevings-)beleid en
de bijbehorende instrumenten.
Dit maatwerk maakt het mogelijk
rekening te houden met de lokale
context. Daarbij stimuleren zij
alle vormen van participatie van
inwoners, bedrijven en organisaties
en sturen op samenwerking en
mede-eigenaarschap. Ook zien zij
toe op de voortgang en verlenen
tijdig benodigde vergunningen.
Informatie over de rol van
volksvertegenwoordigers en meer
over participatie is beschikbaar
op https://lokale-democratie.nl en
www.energieparticipatie.nl.
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