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Convenant 2025 Energietransitie Midden-Holland.
Geachte

,

Op 14 juni jl. hebben wij uw brief namens de vertegenwoordigers van het Convenant 2025
Regionale Energiestrategie Midden-Holland ontvangen. Uw regio was in de periode juni 2016 –
oktober 2017 pilotregio voor het opstellen van een Regionale Energie Strategie (RES). U vraagt
ons college om zich te verbinden aan het daaruit voortgekomen convenant, aangezien wij tot op
heden niet tot de ondertekenaars behoren. In deze brief geven wij uitleg waarom wij niet tot
mede ondertekening van het convenant kunnen overgaan.
In de periode 2016-2018 hebben diverse regio’s in Zuid-Holland Regionale Energie Strategieën

Bezoekadres

opgesteld. Dit sluit goed aan bij de strategie ‘Ruimte voor de Transitie’ uit onze Energieagenda
Watt Anders 2016-2020-2050. Wij hebben daarom ook diverse ruimtelijke ateliers - als onderdeel
van de RESsen - gefaciliteerd middels co-financiering. Daarnaast hebben wij op de diverse
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thema’s zoals warmte, opwekking duurzame elektriciteit en mobiliteit ambtelijke inzet geleverd.
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Recentelijk hebben wij de verschillende regionale energie strategieën laten evalueren om na te
gaan wat deze tot op heden hebben opgeleverd. Belangrijk onderdeel daarbij is de vraag hoe de
huidige RESsen zich verhouden tot de afspraken die momenteel worden gemaakt in het licht van
het nieuwe Klimaat- en Energieakkoord.
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Gelijktijdig zijn wij bezig met de ontwikkeling van ons omgevingsbeleid. Energie is in dat kader
een belangrijk thema, waarbij gewerkt wordt aan een volgende stap in het (ruimtelijk) beleid voor
de energietransitie. Wij zijn daarom alle partijen in Midden-Holland die tot op heden meegewerkt
hebben zeer erkentelijk voor al hun inspanningen. De resultaten - zowel qua inhoud als proces zijn voor ons heel leerzaam en een waardevolle inbreng voor ons nieuwe omgevingsbeleid.
Gezamenlijk moeten we met alle partijen echter nog veel werk verzetten om volgend jaar een

formeel bod bij het Rijk aan te kunnen leveren. Belangrijk hierbij is dat het bod van alle regio’s
samen dient op te tellen tot de nationaal afgesproken ambities 2030.
Gezien het belang van de RESsen in het toekomstig nationale klimaatakkoord vinden wij de
inspanningen vanuit de regio Midden-Holland belangrijk en waardevol. Wij prijzen de inzet en het
vele werk dat er is verricht. Het convenant vraagt om de verkenning als input te gebruiken voor
provinciaal beleid. In de verkenning worden locaties voor energieopwekking genoemd die niet in
het huidige beleid van ons college passen, namelijk de bestaande zoeklocaties voor wind in de
VRM. In dat licht hebben wij nu wel kennis kunnen nemen van de genoemde locaties en
ruimtelijke wensen vanuit de regio.
Komende tijd moeten we met alle regio’s in Zuid-Holland bovendien toe werken naar een formeel
bod richting Rijk voor de periode tot 2030, en dat in nauwe samenspraak met onze inwoners
doen, zoals bijvoorbeeld momenteel al in Bodegraven-Reeuwijk gebeurt. In dit licht zien wij als
Gedeputeerde Staten momenteel geen reden om tot ondertekening van het convenant 2025 over
te gaan. Wij zullen ons uiteraard de komende maanden samen met de regio inspannen om het
regionale bod bij het Rijk in te kunnen dienen. Diverse ontwikkelingen zullen aan de lat staan voor
dit nog te ontwikkelen en daarmee nieuwe provinciale beleid, zoals een advies van de Provinciaal
Adviseur Ruimtelijke Kwaliteit over energielandschappen en het opstellen van toekomstige
handelingsperspectieven.
Wij zien daartoe met u dan ook een vruchtbare en constructieve samenwerking tegemoet.

Hoogachtend,
Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,
secretaris,
plv. voorzitter,

drs. H.M.M. Koek

F. Vermeulen

Wij verzoeken u in uw correspondentie altijd het DOS-nummer te vermelden dat wij rechts bovenaan in deze brief
hebben opgenomen.
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