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Onderwerp: Ontwikkelingen Regionale Energiestrategie 

Bijlage(n): - 
 

Geachte Raad,  

In 2019 hebben overheden, maatschappelijke organisaties en bedrijven het Klimaatakkoord 

gesloten om de opwarming van de aarde tegen te gaan. Volgens dit akkoord dienen regio’s elke 

twee jaar een nieuwe Regionale Energiestrategie (RES) vast te stellen, bestaande uit een herijking 

van ambities en een voortgangsrapportage over de uitvoering van de vorige RES. Dit zou 

betekenen dat wij uw raad vóór 1 juli 2023 een voorstel ter vaststelling van de RES 2.0 

voorleggen. Zo is dit ook in de begroting opgenomen. In deze brief lichten wij echter toe: 

- welke invloed de beoogde inwerkingtreding van de Omgevingswet kan hebben op het 

herijkingsdeel van de RES; 

- waarom de herijking van de RES is uitgesteld, maar wél een voortgangsdocument wordt 

opgesteld; 

- welke plannen de RES-regio heeft voor 2023/2024. 

 

Invloed inwerkingtreding Omgevingswet op RES 2.0 

Medio 2021 hebben de provincie, gemeenten en waterschappen de RES 1.0 van de regio 

Rotterdam Den Haag vastgesteld. In een Uitvoeringsagenda zijn activiteiten geconcretiseerd die 

gericht zijn op het realiseren van de RES-ambities. Vervolgens zijn in het voorjaar van 2022 de 

eerste voorbereidende stappen gezet voor de RES 2.0.  

 

Rond deze tijd werd echter duidelijk dat een RES 2.0 na inwerkingtreding van de Omgevingswet 

kaderstellend kan zijn voor activiteiten met substantiële milieueffecten (bv. locaties voor 

grootschalige energieopwekking). In dat geval dient een milieueffectrapportage (MER) in het 

voorbereidingsproces van de RES te worden ingebouwd. Dit was niet meer inpasbaar in de lopende 

planning van de RES 2.0. Een landelijke werkgroep heeft geadviseerd onderscheid te maken tussen 

een RES Voortgangsdocument en een RES Herijking. Het eerste document wordt tweejaarlijks 

opgesteld en is niet kaderstellend en derhalve niet MER-plichtig. Het tweede document heeft geen 
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vaste ritmiek, is regionaal maatwerk, maar vaak wel MER-plichtig. Het advies heeft gevolgen voor 

de inrichting van het RES-proces: 

 

- het RES Voortgangsdocument verantwoordt tweejaarlijks de stand van zaken in het 

regionale bod uit de RES; 

- het RES Herijkingsdocument hoeft niet meer tweejaarlijks te worden aangeboden; de RES-

regio bepaalt nu zelf wanneer nieuwe inzichten en ambities tot herijking moeten leiden. 

Het volgende schema maakt dit duidelijk: 

 

 

 

Gewijzigde RES-planning 2023/2024 

Het advies van de landelijke werkgroep en de volgende omstandigheden hebben de RES-regio 

Rotterdam Den Haag doen besluiten de planning te herzien: 

- sinds de gemeenteraadsverkiezingen worden op lokaal niveau soms andere accenten 

gelegd in de energietransitie; 

- tussentijdse metingen laten zien dat de regio nog niet op koers ligt om de ambities uit de 

RES 1.0 te kunnen verzilveren; 

- de provinciale Omgevingsvisie is nog niet geheel in lijn met de zoekgebieden voor opwek 

van windenergie uit de RES 1.0; 

- het is nog niet duidelijk wat de consequenties zijn van de Europese opschaling van de 

klimaatambities (programma ‘Fit for 55’) voor de RES’en in ons land. 

 

De regio wil de ontstane ruimte benutten door in 2023/2024 de focus op de uitvoering van de RES 

1.0 te versterken. De ontwikkeling van een RES 2.0 Herijkingsdocument wordt opgeschort. In de 

loop van 2023 zal aan de hand van een aantal verkennende onderzoeken worden bepaald of 

behoefte bestaat aan aanvulling of aanpassing van de (scope van de) RES. Concreet betreft dit 

onder meer thema’s als innovatie, kernenergie en de samenhang van het energiesysteem.  
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Verder zal vóór 1 juli 2023 een RES Voortgangsdocument worden opgesteld over de uitvoering van 

RES 1.0. In de nieuwe constellatie wordt dit document door de besturen (colleges van B&W, GS en 

de DB’s van waterschappen) vastgesteld. Uiteraard zullen wij u daarover te zijner tijd informeren.  

 

 

Met vriendelijke groet, 

het college van burgemeester en wethouders, 

 

 

 

 

 

 

T.N. Kramer, drs. L.A. de Lange, 

gemeentesecretaris burgemeester 

 

Deze brief is digitaal vastgesteld. Hierdoor staat er geen fysieke handtekening in de brief. 

 


