Stand van zaken proces Regionale
Energiestrategie (RES)
Bij deze een beknopt overzicht van de laatste stand van zaken over de RES. Op de lijst van
conclusies en toezeggingen van de commissie Middelen van 13 november is het onderwerp
Regionale Energiestrategie (RES) uitvoerig aan de orde gekomen. De antwoorden op vragen
en bijbehorende documenten zijn te vinden via de volgende link:
https://gemeentebestuur.heemstede.nl/Vergaderingen/Commissie-Middelen/2019/04december/20:00/AP-19-21-Regionale-Energiestrategie.pdf
Vanaf 2 december is vooruitlopend op de het nieuwe online platform en de nieuwsbrief
een projectpagina opgenomen over de energietransitie https://www.heemstede.nl/overde-gemeente/projecten/energietransitie

BIJEENKOMSTEN VOOR DE RES VOOR GEMEENTE HEEMSTEDE
Naast de ‘Scenario Ateliers’ die nog plaatsvinden zoals beschreven in de Stand van zaken
van 11 november zijn nog twee extra bijeenkomsten om goed geïnformeerd te worden
over de RES. Voor de volledigheid ook nog in onderstaand overzicht het Lokaal Scenario
Atelier van 21 januari opgenomen omdat deze specifiek is voor Heemstede in het kader van
de RES.

DATUM

TYPE BIJEENKOMST

GENODIGDEN

11 dec 2019

Inspiratiesessie ‘Verbreed je
ruimtelijke blik op de
energietransitie’
Provinciehuis Noord Holland
Drie opties:
9.00 uur - 12.30 uur
13.30 uur - 17.00 uur
17.30 uur - 21.00 uur

Bestuurders en overige
stakeholders van de RES Noord
Holland

Raad voor Raad; informatiesessie
voor Raad Heemstede over RES
proces door Programmamanager
RES Noord Holland Zuid en Senior
Adviseur van CE Delft.
Gemeentehuis Heemstede van
20.00 uur tot 22.00 uur

Raadsleden Heemstede

Lokaal Scenario Atelier Heemstede
In alle gemeenten Noord Holland
worden deze lokale sessies
georganiseerd om de scenario’s
van de deel regio te verrijken.
Gemeentehuis Heemstede van
19.30 uur tot 22.00 uur.

Inwoners, ondernemers,
maatschappelijke organisaties,
energie-coöperaties,
raadsleden, adviesgroep
duurzaamheid en dergelijke
(uitnodiging wordt rond

8 jan 2020

21 jan 2020

(uitnodiging op 20 november
ontvangen en nogmaals in
vrijdagmiddagbericht van 22
november genoemd)

(‘Save-the-date’ ontvangen en
nader invulling avond wordt in
samenspraak gedaan)
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DE RADEN, STATENLEDEN EN ALGEMEEN BESTUUR WATERSCHAPPEN IN HET RES
PROCES
In onderstaand schematisch overzicht alle stappen die tijdens het proces zijn genomen en
nog worden genomen. En inzichtelijk op welk moment de raden, de statenleden en de
algemene besturen van de waterschappen tijdens dit proces welke rol hebben.
Op dit moment wordt stap 3 in de gemeenten van de RES regio Noord Holland Zuid
uitgevoerd. In diverse gemeenten worden de scenario’s verrijkt en door inwoners,
ondernemers, organisaties, energie-coöperaties en raadsleden.
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BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VNG EN KLIMAATAKKOORD
Overgenomen van het nieuwsbericht van de VNG over de Buitengewone Algemene
Ledenvergadering van de VNG van afgelopen vrijdag 29 november:
“Gemeenten hebben bijna unaniem ingestemd met het Klimaatakkoord. Wel geven ze een
duidelijke boodschap aan het Rijk: we leveren graag onze bijdrage aan een duurzamer
Nederland, maar kunnen dit niet zonder het Rijk. We gaan ervan uit dat we in dit lange
traject schouder aan schouder blijven staan.
Met een stemmingsuitslag van 99,7 procent hebben gemeenten aangegeven dat het
Klimaatakkoord voor hen voldoende basis biedt om met de energietransitie aan de slag te
gaan.
Wel geven gemeenten hierbij het signaal: de verduurzaming van gemeenten gaat alleen
lukken als het Rijk zich houdt aan de afspraken die we hierover hebben gemaakt om de
energietransitie voor ons haalbaar, betaalbaar en uitvoerbaar te maken.
Behalve voldoende financiële middelen en de nodige wet- en regelgeving om de
energietransitie uit te kunnen voeren, hebben gemeenten aangegeven de tijd te nemen die
nodig is om hun inwoners voor te bereiden en mee te nemen in processen en beslissingen.
De mate waarin gemeenten op deze vlakken comfort krijgen van het Rijk, zullen bepalend
zijn voor de snelheid van de energietransitie in gemeenten.”

De agenda en alle vergaderstukken is te vinden op de website van de VNG via de
volgende link https://vng.nl/artikelen/agenda-stukken-buitengewone-alv-2019

DE RELATIE TUSSEN DE RES EN DE WARMTETRANSITIE
De RES is een instrument om de ruimtelijk inpassing van de energietransitie met
maatschappelijke betrokkenheid te organiseren. De RES is ook manier om een langjarig
samenwerking tussen alle regionale partijen te organiseren. Deze samenwerking tussen
provincie, waterschappen, gemeenten, de netbeheerders, het bedrijfsleven,
maatschappelijke organisaties en burgerinitiatieven kan gezamenlijk gedragen keuzes
bevorderen. Maar ook helpen bij het formuleren en vaststellen van omgevingsbeleid van
gemeenten, provincies en Rijk waarvoor de RES een bouwsteen is. In dat omgevingsbeleid
vindt integrale besluitvorming over de fysieke leefomgeving plaats. Tenslotte is de RES een
product. Het is een document waarin elke regio beschrijft welke energiedoelstellingen zij
zal halen en op welke termijn. En welke aanpak/strategie de regio hanteert om deze
energiedoelstellingen te bepalen en te halen.
Gemeenten hebben een regierol in de lokale warmtetransitie. Naast dit gemeentelijk
schaalniveau is ook het regionale schaalniveau van belang voor het slagen van de
warmtetransitie. Op regionaal niveau wordt in beeld gebracht welke alternatieve
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warmtebronnen beschikbaar zijn en hoe deze efficiënt worden ingezet. Dit schaalniveau
wordt binnen de RES 1.0 uitgewerkt in de Regionale Structuur Warmte (RSW). Deze RSW
wordt in de toekomst steeds geüpdatet. De warmtegegevens en afspraken uit de
Transitievisie Warmte (TVW) en de Wijkuitvoeringsplannen worden overgenomen in de
RSW.
Als bijvoorbeeld op gemeentelijk niveau wordt gekozen voor een warmtenet moet de
gemeente lokaal een warmtebron hebben ofwel gebruik maken van bronnen buiten de
gemeente die mogelijk bovengemeentelijke potentie hebben. Het gaat hierbij vaak om
bronnen zoals restwarmte uit de industrie, geothermie, aquathermie of andere
mogelijkheden.
De RES’sen worden tweejaarlijks bijgewerkt en de Transitievisie Warmte (TVW) worden
vijfjaarlijks geactualiseerd. De TVW wordt geconcretiseerd in het Uitvoeringsplan op buurtof wijkniveau. Gaandeweg vindt een iteratie plaats tussen de twee schaalniveaus. Dat
houdt in dat de opties in de TVW en de keuzes in de uitvoeringsplannen effect hebben op
de RSW en andersom. De eerste RSW zal globaal en richtinggevend zijn over
warmtebronnen, warmtevraag en regionale infrastructuur. in de volgende RES wordt dit
verder bijgesteld met de gegevens en afspraken vanuit de TVW en Uitvoeringsplannen.
Deze wisselwerking tussen het lokale en regionale niveau is dus geen eenmalige exercitie.
Definitieve keuzes worden pas gemaakt in de Uitvoeringsplannen op wijkniveau.
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