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Onderwerp 

Van RES naar omgevingsbeleid 

 

Geachte Statenleden, 

Vóór het zomerreces 2021 heeft de besluitvorming over de zeven RES’en1.0 in Zuid-Holland

plaats gevonden in de Gemeenteraden, de Algemene Besturen van de waterschappen en

Provinciale Staten. De RES1.0 is niet het eindpunt, maar wel een betekenisvolle stap in de

energietransitie. Na de RES1.0 volgen nog het proces van de aanpassing van het

omgevingsbeleid en een tweejaarlijkse herziening van de RES. Ook worden in de RES-regio’s

uitvoeringsprogramma’s opgesteld.

Met deze brief informeren wij u over de vervolgstap van RES naar omgevingsbeleid.

In het besluitvormingsproces zijn moties en amendementen aangenomen. De komende periode

zal in de verschillende stuurgroepen van de RES’en gesproken worden over de consequenties en

de wijze van behandeling van deze moties en amendementen. Hierover zullen wij u informeren

zodra hier duidelijkheid over is en daarmee geven wij ook invulling aan de toezegging van

gedeputeerde Potjer aan PS op 16 juni jl. om te komen met een voorstel hoe moties en

amendementen (van andere bestuurslagen) worden meegenomen in de RES 2.0. 

Aangezien er ook amendementen en moties met betrekking tot een aantal zoekgebieden voor

zon- en windenergie zijn aangenomen kan dit consequenties hebben voor de vervolgstap naar

het omgevingsbeleid. Provincie en gemeenten zullen hierin gezamenlijk optrekken. 

We zijn natuurlijk wel alvast begonnen met de voorbereiding van de Startnotitie en de 

Notitie Reikwijdte en Detailniveau voor de Plan-MER en betrekken hier ook de regio en de

gemeenten bij om goed aan te sluiten op het RES-proces. Onderdeel van de Startnotitie is een

participatieplan.
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De planning is als volgt.

- Begin november 2021 stellen wij de startnotitie inclusief het participatieplan vast en

sturen wij deze ter bespreking aan u toe, waarbij wij met name ook aandacht vragen voor

de aanpak en kaders van het participatieplan.

- Begin november 2021 stellen wij ook het ontwerp van de notitie reikwijdte en detailniveau

(NRD) vast, die vervolgens ter inzage wordt gelegd en voor advies met de Commissie

m.e.r. wordt gedeeld. U zult de ontwerp-NRD  ter informatie ontvangen.

- In april 2022 sturen wij u het ontwerp Omgevingsbeleid toe om deze vrij te geven voor de

ter inzagelegging. Deze terinzagelegging gebeurt samen met het planMER dat op basis

van de NRD is opgesteld. De Commissie m.e.r. wordt tevens om advies gevraagd in

deze periode. Hierna worden de zienswijzen beantwoord en verwerkt. 

Wij streven ernaar het definitief ontwerp ruim voor de jaarwisseling 2022-2023 aan u toe te

zenden voor besluitvorming.

De afspraken uit het Klimaatakkoord vragen hierom en dat sluit ook goed aan op de

besluitvorming van de RES2.0, die vóór 1 juli 2023 is gepland.

Deze planning is mede afhankelijk van het moment dat u het ontwerp Omgevingsbeleid vrijgeeft

voor de ter inzagelegging. De planning bespreken we graag met u bij de behandeling van de

startnotitie.

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,

secretaris, voorzitter,

 

 
 

drs. H.M.M. Koek drs. J. Smit

  


