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GS-Voorstel
Besluitnummer

PZH-2017-586036594 (DOS-2015-

0005387)

Contact

M. Mahler

070 - 441 87 78

m.mahler@pzh.nl

Onderwerp:

Stand van zaken regioaanpak energietransitie

Publiekssamenvatting:
De provincie werkt samen met gemeenten, waterschappen, bedrijven en maatschappelijke 
organisaties aan de  energietransitie in de Zuid-Hollandse regio’s. In de energieagenda van de 
provincie is dit omschreven als een activiteit binnen de strategie ‘samen aan de slag’. Die naam is 
gekozen omdat de provincie er in gelooft dat de energietransitie alleen plaats kan vinden als we 
dat samen doen. 
Veel maatregelen, zoals nieuwe oplossing voor warmtevoorziening en vergunningen voor 
zonnepanelen worden op gemeentelijk niveau besloten. Omdat bijna alle gemeenten dat met hun 
buren en hun burgers en bedrijven doen helpt de provincie om op regionaal tot optimale plannen 
te komen.
Inmiddels is deze aanpak nu zo’n anderhalf jaar in opbouw en wil het college van Gedeputeerde 
Staten graag aan het provincieparlement laten weten hoe de zaken er in de regio’s voorstaan.
Daarvoor heeft hij een brief opgesteld waarin per regio de stand van zaken staat en waarin een 
paar algemene aandachtspunten zijn benoemd die voor alle regio’s gelden.

Advies:
1. Vast te stellen de brief aan Provinciale Staten over de stand van zaken van de regionale 

aanpak van de energietransitie, waarin opgenomen een voorstel ter afdoening van motie 
708 van 29 maart 2017.

2. Vast te stellen de publiekssamenvatting inzake de stand van zaken van de regionale 
aanpak van de energietransitie.

Besluit GS:
Vastgesteld conform advies

Bijlagen:
GS-brief: Stand van zaken regioaanpak energietransitie.

Paraaf voor agendering:

Behandelend ambtenaar: M. Mahler Akkoord

Ambtelijk opdrachtgever / Leidinggevende: Ewijk - Hoevenaars, AM, van digitaal

Bestuurlijk opdrachtgever / Portefeuillehouders: Weber, JF

Provinciesecretaris drs. J.H. de Baas

Status Datum vergadering Gedeputeerde Staten Eindtermijn

A-Openbaar 18 april 2017 -

PZH-2017-586036594 dd. 18-04-2017



2/2

1 Toelichting voor het College

Bij de behandeling van de Energieagenda ‘Watt Anders’ in oktober 2016 heeft het college 

toegezegd voor de zomer van de 2017 de Staten nader te informeren over hoe de regio-aanpak 

in zijn werk gaat. Deze GS brief strekt daartoe.

Op 29 maart is in Provinciale Staten een motie (M708) aangenomen bij de behandeling van het 

warmte participatiefonds ter ondersteuning van dit beleid. Omdat de uitvoering daarvan 

grotendeels in de regio’s plaatsvindt is een beschrijving van de activiteiten die daarbij horen 

toegevoegd aan de deze brief.

Financieel en fiscaal kader:

- Vooralsnog worden de activiteiten bekostigd uit het lopend budget van de betrokken 

afdelingen.

Juridisch kader:

- Per deelname aan een regionaal samenwerkingsverband wordt via de reguliere 

procedure de portefeuillehouder gemachtigd een akkoord of overeenkomst namens de 

provincie te ondertekenen.

2 Proces

Geen

3 Communicatiestrategie

Via de website van de energieagenda wordt gecommuniceerd over de verschillende 

regiotrajecten. Specifieke projecten van de provincie en projecten onder provinciale regie worden 

daarnaast via de reguliere procedure naar buiten gebracht.
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