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Naar een betrouwbare, schone en veilige energievoorziening

in de regio Rotterdam Den Haag in 2050



Terugblik

•Maart 2018 Raadsinformatiebrief over de aanleiding, doelstelling en proces van de RES

•Oktober 2018 Presentatie over RES in commissie Samen Wonen

•Februari 2019 Interactieve bijeenkomst met de raad over de verschillende toekomstbeelden 
van onze energievoorziening

•Maart 2019 Raadsinformatiebrief terugkoppeling opbrengst raadsbijeenkomst

•Juli 2019 Raadsinformatiebrief over het energieperspectief 2050 het proces en landelijke 
ontwikkelingen

•September 2019 Presentatie over het energieperspectief 2050 in commissie Samen Wonen

•Oktober 2019 23 colleges stemmen in met het energieperspectief 2050, bouwsteen voor de 
RES 
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februari 2018

Energieperspectief 2050 Concept RES

november 2019 juni 2020

Start proces

februari 2020 
commissiebijeenkomst 

1

2

3

Drie uitvoeringslijnen



Tijdlijn RES

Klimaatakkoord Concept RES

november 2019 juni 2020

Start proces

februari 2020 
commissiebijeenkomst 

april 2020 regionale 
bijeenkomst 

27 mei 2020 
Commissiebijeenkomst  

8 mei 2020 
Informeert de raad via RIB 

4 mei 2020 
college stem in met vrijgeven 
concept RES aan NP RES

Periode wensen en bedenkingen  

23 juni 2020 
college neemt besluit over wensen en 
bedenkingen
Stuurt deze toe aan Stuurgroep RES
Informeert de raad via RIB



Elektriciteit netwerk en opslag: realistische ambitiebepaling, 
inclusief zoekgebieden gebaseerd op draagkracht van het landschap 
in de regio. 

Uitvoeringslijn: elektriciteit



Warmte: grote potentie in regio, doel is bepalen van 
passende regionale meerwaarde. 

• Gemeenten stellen zelf een warmtevisie op. 
• Regionale structuur warmte (RSW), dit is een 

verplicht onderdeel van de RES. Voor de concept RES 
bevat dit een inventarisatie. 

• Belang van kennisontwikkeling en kennisdeling op dit 
gebied wordt aangekaart. Verder lokale projecten aan 
elkaar knopen en kennis hier over delen. 

Uitvoeringslijn: warmte



Uitvoeringslijn: brandstof

Brandstof: positiebepaling en relevantie in energiesysteem 
en daarmee de positie voor de regio.  

• Toekomstverkenning. Richt zich o.a. op verkenning 
mogelijkheden van waterstof.

• Gebruik van groengas bij moeilijk te isoleren panden.
• Elke twee jaar wordt de RES herzien, dus eventuele 

nieuwe brandstoffen die potentie hebben kunnen 
worden meegenomen indien relevant. 



Betrokkenheid raad

• 4 mei 2020 college stemt in met vrijgeven van concept RES aan 
Nationaal Programma RES

• 8 mei 2020 RIB concept RES plus format wensen en bedenkingen

• 27 mei 2020 commissiebijeenkomst toelichting concept RES

Periode van 2 weken voor indienen wensen en bedenkingen 

• 9 juni 2020 Laatste dag voor indienen wensen en bedenkingen 

• 23 juni 2020 college besluit over wensen en bedenkingen en informeert 
de raad via RIB

• 1e kwartaal 2021 Raad stelt RES 1.0 vast


