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Onderwerp

Besluit Aanvullende wijzigingen Ontwerp Herziening Omgevingsbeleid module

energietransitie

1. Vast te stellen het gewijzigde ontwerp wijziging van de Omgevingsvisie, in het kader
van de Herziening Omgevingsbeleid module energietransitie.

2. Vast te stellen het gewijzigde ontwerp wijziging van de Omgevingsverordening Zuid-

Holland, in het kader van de Herziening Omgevingsbeleid module energietransitie

3. Vast te stellen het gewijzigde ontwerp wijziging van de Zuid-Hollandse

Omgevingsverordening, in het kader van de Herziening Omgevingsbeleid module

energietransitie.
4. Vast te stellen het gewijzigde ontwerp wijziging van het Omgevingsprogramma, in

het kader van de Herziening Omgevingsbeleid module energietransitie.
5. De ontwerp Herziening 2022 van het Omgevingsbeleid module energietransitie te

publiceren op 14 juni 2022 en vrij te geven voor terinzagelegging tot en met 7
augustus 2022.

6. Vast te stellen de publiekssamenvatting over Besluit Aanvullende wijzigingen

Ontwerp Herziening Omgevingsbeleid module energietransitie.

Besluit GS

Vastgesteld conform advies.

Bijlagen

 Ontwerp Herziening Omgevingsbeleid module energietransitie (na IC)
 Bijlage 1 Ontwerp Wijzigingsbesluit Omgevingsverordening Zuid Holland, in het

kader van de Herziening Omgevingsbeleid module energietransitie 
 Bijlage 2 Ontwerp wijziging van de Zuid-Hollandse Omgevingsverordening, in het

kader van de Herziening Omgevingsbeleid module energietransitie
 Wijzigingen Ontwerp Herziening Omgevingsbeleid module energietransitie

 

Status Datum vergadering Gedeputeerde Staten Eindtermijn

Openbaar 7 juni 2022 7 juni 2022
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1 Toelichting voor het College

 

Op 19 april 2022 heeft uw College de ontwerp wijziging van het omgevingsbeleid,

module energietransitie vastgesteld en per brief aan Provinciale Staten voorgelegd met

het verzoek het ontwerp vrij te geven voor terinzagelegging. Het ontwerp is op 1 juni j.l.

besproken in de Integrale Commissie van Provinciale Staten en daarbij is een drietal

toezeggingen gedaan voor wijzigingen in het ontwerp. Op basis van deze toezeggingen

leggen wij u een aantal wijzigingen in het ontwerp voor. Dit betreft zowel wijzigingen in

de visie, het programma en de toelichting op de verordening. Om die reden stellen wij u

voor om, in navolging van het besluit van 19 april 2022 het ontwerp en de

wijzigingsbesluiten van de Omgevingsverordening Zuid-Holland en de Zuid-Hollandse

Omgevingsverordening in het kader van de Herziening Omgevingsbeleid module

energietransitie gewijzigd vast te stellen. 

De wijzigingen betreffen aanvullingen over de volgende onderwerpen:

1. Participatie

2. Draagvlak

3. Verdubbeling bestaande locaties voor wind 

In de bijlage “Wijzigingen Ontwerp Herziening Omgevingsbeleid module

energietransitie” zijn de aanvullende teksten toegelicht. Deze zijn verwerkt in het

bijgaande document Ontwerp Herziening Module Energietransitie definitief (na IC) en

bevat een wijziging van het op 19 april 2022 vastgestelde document Ontwerp Herziening

Module Energietransitie definitief. Ook de toelichtingen in de Ontwerp

wijzigingsbesluiten van de vigerende Omgevingsverordening Zuid-Holland en de Zuid-

Hollandse Omgevingsverordening (bij inwerkingtreding van de Omgevingswet) zijn

aangepast. 

2 Voorafgaande besluitvorming

 

De herziening van het Omgevingsbeleid module energietransitie is aangekondigd in de

Lange Termijn Agenda van Provinciale Staten. De 7 Regionale energiestrategieën Zuid-

Holland zijn door Provinciale Staten vastgesteld op 16 juni 2021. De Startnotitie

Herziening Omgevingsbeleid module energietransitie is door Provinciale Staten

vastgesteld op 2 februari 2022. GS heeft op 19 april 2022 het Ontwerp vastgesteld. Op 1

juni 2022 heeft de Integrale Commissie van Provinciale Staten ingestemd met het

vrijgeven voor terinzagelegging. 

 

3 Proces

 

De Ontwerp Herziening Omgevingsbeleid Module Energietransitie heeft een eigen

voorbereidings- en participatiestraject doorlopen. Van juli-oktober 2021 heeft

voorafgaand aan besluitvorming met RES-partners een bespreking plaatsgehad van de

concepten voor de startnotitie, Nota Reikwijdte en Detaillering van de PlanMER en het

participatieplan. Er heeft in januari 2022 een expertsessie Lokaal Eigendom met NP RES,

Energie Samen, energiecoöperaties, gemeenten, en andere provincies plaatsgevonden.

Daarnaast is op 10 februari 2022 een Carrousel met 18 gesprekken georganiseerd over

alle onderwerpen van deze module. Er zijn presentaties gegeven en er was ruimte voor

discussie en het stellen van vragen. Op 6 april 2022 is een Webinar gehouden waarvoor
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breed is uitgenodigd waarin de voorstellen uit deze herziening zijn toegelicht.

 

4 Participatie en rolneming

 

Zie onder 3. Na bespreking van het ontwerp in Provinciale Staten (Integrale Commissie)

op 1 juni 2022, wordt voorgesteld om het Ontwerp en de Wijzigingsbesluiten voor de

verordening zoals vastgesteld op 19 april 2022 te wijzigen. Vervolgens kan het Ontwerp 

ter inzage worden gelegd tot en met 7 augustus 2022. Een ieder wordt daarbij in de

gelegenheid gesteld een zienswijze in te dienen. Deze zienswijzen worden betrokken bij

de vaststelling van de herziening en kunnen leiden tot aanpassing van het ontwerp.

 

5 Communicatiestrategie

 

Na besluitvorming wordt de Ontwerp Herziening Omgevingsbeleid  Module

Energietransitie ter inzage gelegd, na voorafgaande publicatie in de Staatscourant en op

de website van de provincie. Gemeenten, regio’s en waterschapen worden tevens per

brief op de hoogte gebracht. De social media zullen worden benut om dit onder de

aandacht te brengen. Tevens worden door middel van een animatiefilmpje en diverse 

infographics in beeld en toegankelijk taalgebruik de essentie van de voorstellen uit het

ontwerp toegelicht. 


