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Hierbij ontvangt u ter kennis name de monitor ‘Lokale energie Zuid-Holland 2017’. 

 

Aanleiding

De provincie zet zich de laatste jaren versterkt in voor versnelling van de energietransitie. Eerder

heeft u de energieagenda “Watt Anders” vastgesteld. In hoofdstuk 2.5 “Samen aan de slag” staat

dat de provincie lokale energie-initiatieven wil versterken, de initiatieven aan elkaar wil verbinden

en ervoor wil zorgen dat de kennis van de voorlopers zichtbaar wordt gemaakt. 

 

Wij geven daar uitvoering aan door: 

- De subsidieregeling lokale initiatieven: Met deze regeling kunnen de initiatieven onder

andere hulp vragen bij technische en juridische vraagstukken. Daardoor kunnen zij

gelijkwaardiger met grote partijen onderhandelen over hun projecten en wordt hun

professionaliteit vergroot. 

 

- Het lerend netwerk: Initiatieven kunnen in dit netwerk kennis delen over bijvoorbeeld de

keuze tussen een coöperatie en een stichting of over de eisen die de belastingdienst

stelt aan gebruiksovereenkomsten voor zonnedaken. De provincie faciliteert dit netwerk

door het leveren van een projectleider en ruimtes. Er wordt niet inhoudelijk gestuurd om

het eigenaarschap bij de lokale initiatieven te laten. 

 

- Praktische kennis: De provincie wordt regelmatig benaderd door burgerinitiatieven,

bedrijven en gemeenten met inhoudelijke vragen over het samen opwekken of besparen

van energie. Doordat bij de provincie zoveel lijnen bij elkaar komen, kunnen wij vaak snel

verder helpen met kennis of de vraagsteller koppelen aan iemand in een andere regio

die hetzelfde vraagstuk eerder succesvol heeft opgelost. 

http://www.zuid-holland.nl
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Om inzicht te krijgen in de voorlopers enerzijds en de effecten van de acties van de provincie

anderzijds, hebben wij de monitor ‘Lokale energie Zuid-Holland 2017’ laten opstellen. Met deze

monitor heeft de provincie een overzicht in handen van wat er speelt op het gebied van lokale

energie-initiatieven. Daarbij is onderscheid gemaakt tussen productie van energie (zon, wind en

warmte) en besparingsinitiatieven. Er is voornamelijk gekeken naar initiatieven die al een

coöperatie, stichting of vereniging hebben opgericht. 

 

Wij hopen dat deze monitor u een duidelijk overzicht geeft van de stand van zaken in onze

provincie. 

 

Hoogachtend,

 

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,

secretaris, voorzitter,

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