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van Gedeputeerde Staten
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Nummer
3408
Onderwerp
Energietransitie

Aan de leden van Provinciale Staten
Sub thema Schone en toekomst-bestendige energie.
Thema warmte
1.

Weet de provincie binnen haar provinciegrenzen waar de meeste winst/reductie te
behalen is?
Antwoord
Ja. De provincie Zuid-Holland is de meest energie-intensieve provincie in Nederland
onder meer door de ligging van de Rotterdamse Haven. De meeste reductie is dan
ook in de industrie te halen, maar we hebben reductie in alle sectoren nodig.

2.

Gaat het daarbij om de meeste reductie per € of om maatschappelijke impact?
Antwoord

De industrie kan heel veel reductie in CO2-uitstoot bereiken. Daarbij moeten we
natuurlijk ook rekening houden met de concurrentiepositie van ondernemingen
van Nederland. Reductie van uitstoot kost de maatschappij veel geld, maar levert
ook maatschappelijke winst op, zoals werkgelegenheid rondom de
energietransitie. Het biedt ook kansen voor schonere lucht.
3.

Er is veel geïnvesteerd in proces, maar de resultaten lijken achter te blijven. Hoe gaan
we de komende tijd een verbeterslag maken? Welke maatregelen zijn er in beeld?
Antwoord
Het proces loopt vooruit op resultaten. Transitie kost tijd. Nationaal wordt aan een

klimaatakkoord gewerkt, dan komt er wetgeving en gerichte inzet van rijksgeld.
Qua resultaten kunnen we nu ‘laaghangend fruit’ plukken, de hoeveelheid
zonnepanelen op daken is bijvoorbeeld al sterk gegroeid, maar uiteindelijk zullen grote
investeringen van iedereen op alle niveaus nodig zijn en dat kost tijd. We zitten nu in
de voorbereidende fase.
Binnen Zuid-Holland richten we ons ook sterk op lokale initiatieven en zijn we heel blij
met de 44 energie coöperaties die we hebben, maar dat mogen er nog meer worden.
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Thema energie en ruimte
4.

Welke maatregelen zijn er de afgelopen jaren genomen in het kader van slim
ruimtegebruik rondom energie?
Antwoord
We hebben de afgelopen maanden onze VRM (Visie Ruimte & Mobiliteit) aangepast
om meer locaties voor windenergie, geothermie en zonne-energie mogelijk te maken
en dat zal de komende jaren regelmatig gebeuren om telkens flexibel te zijn op nieuwe
ontwikkelingen. Ook de regeling ‘asbest er af, zon er op’ is een voorbeeld van een
slim ruimtegeberuik regeling.

5.

In welke mate is de som der delen van strategieën / plannen / initiatieven straks van
toegevoegde waarde voor de provinciale energietransitie? Hoe dragen ze bij aan een
beter resultaat?
Antwoord
We hebben alle strategieën, plannen en initiatieven nodig om de opgave van
energietransitie te halen. In onze rapportage ‘meterstand’ [https://www.zuidholland.nl/onderwerpen/energie/energieagenda/@20951/meterstand-april/] kunt u
lezen hoever waar daar nu mee zijn.

6.

Overkoepelende vraag: heeft u, naast stimulerende maatregelen ook gehandhaafd op
regels? Is er echt ingezet op handhaving naast stimulering?
Antwoord

Als het nodig is, zullen we niet aarzelen handhavend op te treden. Handhaving is
een van onze instrumenten en die passen we zeker toe. De afgelopen jaren hebben
we de inzet van omgevingsdiensten geintensiveerd met € 250.000 per jaar. We
werken daarnaast aan samenwerking met de bedrijven om stappen te zetten op de
verduurzaming.
7.

Hoe toegankelijk, centraal vindbaar, zijn de subsidieregelingen voor de gewone
burger?
Antwoord
De regeling staat op onze subsidiepagina [https://www.zuidholland.nl/loket/subsidies/subsidies/@16784/energietransitie/] en wordt ook bekend
gemaakt via diverse communicatiekanalen. Daarnaast werken we aan bewustwording
via filmpjes ‘dit doe ik, wat doe jij’ op TV West en via de communicatiegroepen en
energieloketten bij gemeenten. Via de energieloketten word je gewezen op alle
subsidieregelingen, zowel landelijk als provinciaal en gemeentelijk. Ook de
rijkscampagne ‘Energie besparen doe je nu’ draagt bij aan bewustwording van het
energievraagstuk.
Governance

8.

Hoe besturen we om te lokken / belonen en uitdagen om mensen mee te krijgen?
Antwoord
Aan de ene kant door subsidies en regelingen, aan de andere kant door positieve
voorbeelden te laten zien.
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9.

Hoe nemen we echt de regie?
Antwoord
Of je de regie ook echt hebt, kan alleen de buitenwereld over oordelen. Dit wordt
regelmatig gemeten in onderzoeken. Onze uitgestoken hand wordt gezien en
aangenomen. Een goed voorbeeld hierbij is onze rol bij de warmtealliantie en de
geothermiealliantie, waarbij wij partijen bij elkaar hebben gebracht om samen
onderzoek te doen, maar vooral de ontwikkeling te versnellen. De provincie hoeft
overigens niet bij alle processen de regie te voeren, alleen daar waar we door een
regio-overstijgende blik meerwaarde hebben.

10.

Hoe is de samenwerking geweest met andere bestuurslagen? Hoe kan die beter?
Antwoord
We werken samen met gemeenten, waterschappen, andere EU-landen, het rijk,
burgers en bedrijven. De regionale energieakkoorden zijn hier een tastbaar resultaat
van. De signalen die we krijgen uit eerdergenoemd onderzoek is dat we het nu best
goed doen en kan áltijd beter. Laten we elkaar daarin scherp houden.

Den Haag, 26 juni 2018
Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,
secretaris,
voorzitter,
drs. H.M.M. Koek

drs. J. Smit
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