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GS-Voorstel
Besluitnummer

PZH-2018-649892811 (DOS-2015-
0005387)

Onderwerp:

Monitor Lokale energie Zuid-Holland 2017 

Advies:
1 . Vast te stellen de ‘Monitor Lokale energie Zuid-Holland 2017’. 
2. Vast te stellen de GS-brief aan PS waarmee de Monitor Lokale energie Zuid-Holland

2017 ter kennisname wordt aangeboden.  
3. Vast te stellen de publiekssamenvatting over de Monitor Lokale energie Zuid-Holland

2017.

Besluit GS
Vastgesteld conform advies
 

Bijlagen

-  GS-brief aan Provinciale Staten over de ‘Monitor Lokale energie Zuid-Holland 2017’

-  Monitor Lokale energie Zuid-Holland 2017

Status Datum vergadering Gedeputeerde Staten Eindtermijn

A-Openbaar 29 mei 2018 29  mei 2018
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1 Toelichting voor het College

 

De provincie zet in op het versterken van lokale energie-initiatieven. De provincie wil de

initiatieven aan elkaar verbinden en ervoor zorgen dat de kennis van de voorlopers zichtbaar

wordt gemaakt.

 

Wat doen wij voor lokale initiatieven?

- Door de subsidieregeling lokale initiatieven kunnen de initiatieven onder andere hulp

vragen bij technische en juridische vraagstukken. Daardoor kunnen zij gelijkwaardiger

onderhandelen over hun projecten en wordt hun professionaliteit vergroot. 

- In het lerend netwerk delen de initiatieven kennis over tal van onderwerpen. Denk

bijvoorbeeld aan de keuze tussen een coöperatie en een stichting of aan de eisen die de

belastingdienst stelt aan gebruiksovereenkomsten voor zonnedaken.

- De provincie wordt vaak benaderd door initiatiefnemers, 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 en effectief helpen. Soms

is het al voldoende om de vraagsteller te koppelen aan iemand in een andere regio die

eerder hetzelfde vraagstuk succesvol heeft opgelost. 

 

Waarom de monitor? 

Om te voldoen aan het voornemen om koplopers zichtbaar te maken en om te kunnen meten of

onze inspanningen tot resultaten leiden, is opdracht gegeven tot deze eerste ‘Monitor Lokale

energie Zuid-Holland 2017’. Met deze monitor krijgen wij inzicht in de actuele stand van zaken in

de provincie. Omdat dit de eerste keer is dat een verdieping op provinciaal niveau is gemaakt, is

naast een telling en analyse van bestaande initiatieven aandacht besteed aan achtergrondkennis:

soorten, kenmerken en randvoorwaarden van lokale energie-initiatieven. De monitor is in nauwe

samenwerking met “hieropgewekt.nl” tot stand gekomen. Deze organisatie biedt op landelijk

niveau kennis aan. 

 

Financieel en fiscaal kader: 

Er is opdracht verleend ad € 13.068,00 incl. BTW voor het opstellen van de monitor. Dit bedrag is

betaald uit het budget Energietransitie, kostenplaats 452. 

 

Er zijn geen financiële risico’s.

 

Juridisch kader:

Dit besluit heeft geen juridische gevolgen.

 

2 Proces

 

De monitor wordt gedeeld met onze partners en geïnteresseerden. Ook andere provincies zijn

geïnteresseerd. Wij willen in ieder geval nog 2 jaar doorgaan met deze monitor, in het vervolg kan

via een eenvoudige update van de beschikbare informatie bezien worden of de inspanningen van

de provincie leiden tot meer initiatieven, meer geslaagde projecten en eventueel zelfs tot breder

draagvlak voor lokale energie. 
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3 Communicatiestrategie

 

De monitor is aanleiding om de inspanningen van de provincie op het gebied van lokale energie

onder de aandacht van onze partners te brengen en om te wijzen op de mogelijkheden van de

subsidieregeling. Dit zal vooral via social media gebeuren. Daarnaast wordt samen met de

koplopers aandacht gegeven aan projecten (o.a. een fotomoment met dhr. Weber bij de opening

van een zonnedak).


