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Onderwerp

Deelname provincie Zuid-Holland aan de
Samenwerkingsovereenkomst en – agenda
Drechtsteden Energieneutraal 2050
Geachte Statenleden,
Het college van gedeputeerde staten heeft besloten om de ‘Samenwerkingsovereenkomst
Drechtsteden Energieneutraal 2050 (Uitvoering Energiestrategie) & Samenwerkingsagenda 2018
Drechtsteden Energieneutraal 2050’ met Drechtse Stromen, Duurzaamheidsfabriek en/ of
Coöperatie Leerpark, Energiecoöperatie Dordrecht, Gemeente Alblasserdam, Gemeente Dordrecht,
Gemeente Hendrik-Ido-Ambacht, Gemeente Hardinxveld-Giessendam, Gemeente Papendrecht,
Gemeente Sliedrecht, Gemeente Zwijndrecht, Greenhome (Energieloketten Drechtsteden),
Huurdersraden, HVC, Omgevingsdienst Zuid-Holland-Zuid, Openbaar lichaam Drechtsteden,
Provincie Zuid-Holland, Rabobank, Stedin Netbeheer, Waterschap Hollandse Delta, Werkgevers
Drechtsteden, Woningbouwvereniging Heerjansdam, Woningstichting Trivire, Woningstichting
Woonbron Dordrecht, Woningstichting Woonkracht 10, Woningstichting Tablis, Woningstichting
Rhiant en Woningstichting Omnivera te ondertekenen.
Ter uitvoering van de strategie ‘samen aan de slag’ uit de provinciale energiestrategie WATT Anders
werkt de provincie samen met regio’s in Zuid-Holland aan een plan dat vorm en inhoud geeft aan de
energietransitie op regionale schaal. De Samenwerkingsovereenkomst Drechtsteden
Energieneutraal 2050 (Uitvoering Energiestrategie) & Samenwerkingsagenda 2018 Drechtsteden
Energieneutraal 2050 leggen intenties en afspraken vast over doelen, organisatie en uitvoering van
regionale afspraken op dat vlak.
Afgelopen jaar heeft de provincie met de regio Holland Rijnland al een Energieakkoord gesloten.
In die periode is ook in de regio’s Midden-Holland en Drechtsteden (beide pilotregio’s van IPO, VNG
en UvW) gewerkt aan de opstelling van een Regionale Energiestrategie en bijbehorende
samenwerkingsvormen.
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Met dit akkoord gaan de regiopartners in Drechtsteden als eerste aan de slag met (1) het uitfaseren
van aardgas, (2) het besparen van energie, (3) afgaan van benzine, diesel & stookolie en (4)
duurzaam opwekken van energie. Punt 3 heeft te maken met aanbesteding schoon openbaar
vervoer, de logistieke agenda Drechtsteden, het actieprogramma slimme en duurzame mobiliteit en
ruimte voor slimme laadinfrastructuur electrisch rijden. Punt 4 heeft onder andere te maken met het
ruimtelijk kader voor duurzame opwekking en de omgevingsvisie.
De provincie Zuid-Holland kan met de recentelijk toegekende middelen (bij vaststelling Voorjaarsnota
2017 en Kadernota 2018) voor de ‘Energietransitie gebouwde omgeving en glastuinbouw’ een
belangrijke bijdrage leveren aan de activiteiten in deze regio (naar aanleiding van de volgende
moties: oproep tot een extra bijdrage aan het behalen van de klimaatdoelen (motie 715),
inventarisatie van de kansen van de verduurzaming van de gebouwde omgeving en glastuinbouw en
te bekijken welke financiele behoefte er bestaat voor deze realisatie (motie 720) in gesprek gaan met
woningcorporaties over energiekwaliteit van woningen, beheersbaarheid van woonlasten en bekijken
waar met extra inzet energiebesparing mogelijk is (motie 728).
In mei 2016 hebben de provincie Zuid-Holland en de Drechtsteden al een bestuursakkoord
ondertekend. In het kader van dat bestuursakkoord zijn zes prioriteiten benoemd waaraan met
voorrang gewerkt gaat worden. Dit betreft: vergroten innovatiekracht, energietransitie, wonen in de
Drechtsteden, bereikbaarheid, ontwikkeling Spoorzone Dordrecht en het stimuleren van de
economie.
In juli 2017 heeft Drechtsteden de Groeiagenda 2030 gepresenteerd, hierin zijn de ambities
preciezer gemaakt met als doelstelling een nog stevigere basis voor samenwerking tussen regio en
gemeenten, gemeenten onderling, overheid en bedrijfsleven, onderwijs, zorg, het maatschappelijk
middenveld én de regio en haar omgeving. Provincie Zuid-Holland en de Drechtsteden werken
momenteel de ambities uit de Groeiagenda verder uit, uitvoering van de energiestrategie is hiervan
een mooi voorbeeld.
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Het college heeft er vertrouwen in dat door middel van deze aanpak in de komende jaren activiteiten
worden uitgevoerd die een bijdrage leveren aan deze doelen. Mede daardoor kunnen de gemeenten
nu gezamenlijk met andere maatschappelijke partners concreet aan de slag met de uitvoering van de
regionale energiestrategie.
Hoogachtend,
Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,
secretaris,
voorzitter,

drs. J.H. de Baas

drs. J. Smit
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Drechtsteden Energieneutraal 2050 Samenwerkingsovereenkomst (Uitvoering Energiestrategie)
Drechtsteden Energieneutraal 2050, Samenwerkingsagenda 2018 (Dynamisch werkdocument
voor de uitwerking van de Energiestrategie – 25 januari 2017)
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