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0005387)

Contact

M. Mahler

070 - 441 87 78

m.mahler@pzh.nl

Onderwerp
Ondertekening GreenDeal Participatie van de Omgeving bij Duurzame Energieprojecten

Advies

1. In te stemmen met het in IPO verband ondertekenen van de Green Deal Participatie, 

waarmee provincies in IPO verband kunnen leren van participatie bij 

energieprojecten;

2. Gedeputeerde Ad Meijer (Flevoland) mandaat te verlenen om namens het college 

van Zuid-Holland voor het IPO bestuur de Greendeal Participatie te ondertekenen 

en redactionele en ondergeschikte wijzigingen door te voeren;

3. Vast te stellen de publiekssamenvatting over de ondertekening GreenDeal 

Participatie van de omgeving bij Duurzame Energieprojecten.

Besluit GS
Conform advies vastgesteld

Bijlagen
- 170907 4d 0 Green deal participatie
- 170907 4d 1 bijlage 1 Green Deal Participatie van de Omgeving bij Duurzame Energie
- Publiekssamenvatting

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
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1 Toelichting voor het College

Het doel van de Green Deal is “stimuleren dat participatie een vanzelfsprekend onderdeel wordt 

bij de inpassing van duurzame energieprojecten, waardoor een betere belangenafweging kan 

plaatsvinden, met als gevolg betere besluiten, meer draagvlak en een kortere doorlooptijd van 

procedures”. Om dit te bereiken zijn de afspraken in de Green Deal Participatie primair gericht op 

acties om partijen de komende twee jaar van elkaar te laten leren. Verantwoordelijkheid voor de 

inhoud en de mogelijkheid tot maatwerk blijft bij de individuele provincies.

Daarnaast richt de Green Deal Participatie zich op het verkennen van de mogelijkheden van een 

financieel instrument. Van de provincies wordt gevraagd om voor 1-7-2018 samen met EZ de 

mogelijkheden te verkennen van een financieel instrument om (lokale) initiatieven te 

ondersteunen zodat zij een rol kunnen spelen in de ontwikkelfase van een project. Tevens om 

met de VNG de mogelijkheden te verkennen om voorwaarden voor participatie bij lokaal beleid te 

betrekken.

Financieel en fiscaal kader

Geen opmerkingen

Juridisch kader

Dit betreft een bevoegdhedenconvenant, dat niet in rechte afdwingbaar is, waarbij het Ipo een 

mandaat van Gedpeuteerde Staten krijgen. Een machtiging van de CdK wordt hierbij niet nodig 

geacht.

2 Proces

In het voorjaar van 2017 is door de IPO adviescommissie BAC-e het voorstel voor deze 

GreenDeal besproken en is besloten IPO-deelname daaraan voor te bereiden. Dit voorstel is de 

uitvoering van het besluit van de BAC-e

3 Communicatiestrategie

Aansluiten bij de communicatie die vanuit IPO en het ministerie van EZ hierover wordt 

georganiseerd.
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