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GS-Voorstel
Besluitnummer

PZH-2018-664015800 (DOS-2015-
0005387)

Onderwerp

Convenant 2025 Energietransitie Midden-Holland

Advies
1 . Vast te stellen de brief aan regio Midden-Holland over het convenant 2025

Energietransitie Midden-Holland, waarin wordt geantwoord dat Gedeputeerde Staten het
convenant niet mee zullen ondertekenen.

2. Vast te stellen de publiekssamenvatting over de brief aan regio Midden-Holland over het
convenant 2025 Energietransitie Midden-Holland.

 
 
Besluit GS
Conform advies vastgesteld
 

Bijlagen
GS-brief aan regio Midden-Holland over convenant Energietransitie 2025
Aanbiedingsbrief van Midden Holland over convenant 2025 energietransitie Midden-Holland
Convenant 2025 Energietransitie Midden-Holland

Status Datum vergadering Gedeputeerde Staten Eindtermijn

A-Openbaar 9 oktober 2018 30 november 2018
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1 Toelichting voor het College

Op 14 juni jl. heeft de regio Midden-Holland per brief aan GS gevraagd om het Convenant 2025

Regionale Energiestrategie Midden-Holland te ondertekenen. De regio heeft met een groot aantal

partijen (zoals gemeenten, waterschappen, belangenverenigingen, energiebedrijven,

netbeheerders, etc.) als pilot gewerkt aan het opstellen van een Regionale Energie Strategie. De

provincie was ook één van de deelnemende partijen. Daarnaast hebben wij een deel van de

proceskosten voor onze rekening genomen. De pilot heeft uiteindelijk een ruimtelijke verkenning

en een convenant opgeleverd. De verkenning betreft een aantal scenario’s voor de korte,

middellange en lange termijn en de ruimtelijke consequenties. Het document is echter een

verkenning, het betreft nog geen strategie en daadwerkelijke (ruimtelijke) keuzes. Het convenant

kent geen harde en afrekenbare afspraken en de regio kiest ook nog niet duidelijk selling welke

lokaties zij daadwerkelijk wil benutten voor opwek van energie. De regio vraagt met het convenant

wel onder andere aan de betrokken partners om de verkenning als input te gebruiken voor

(toekomstig) beleid. 

 

GS is begin van dit kalenderjaar niet tot ondertekening over gegaan. Dit had meerdere redenen.

In het convenant worden ten eerste locaties benoemd voor elektriciteitsopwekking die niet in het

ruimtelijke beleid (VRM) van de provincie passen. Ten tweede zijn er landelijke ontwikkelingen

rondom het Nationaal Klimaatakkoord: met regio’s is afgesproken een bod te doen bij het Rijk

welke bijdrage zij kunnen en willen leveren aan de energietransitie. Dit moet vergelijkbaar en

optelbaar zijn. Het huidige convenant kan nog niet als bod gezien worden, omdat iedere regio aan

de kaders van het Rijk moet voldoen. Er zal van dezelfde landelijke uitgangspunten uitgegaan

moeten worden, cijfers moeten op basis van CO2 en niet Peta Joules zijn, het bod moet

bovendien iets formeels zijn waar de regio zich echt hard voor maakt. Dat maakt dat

ondertekening door de provincie in dit stadium weinig meer toevoegt, de regio zal zich vooral

moeten inspannen om het bod aan het Rijk goed vorm te geven en dat door colleges en raden

moeten laten vaststellen. GS moet in een later stadium nog bepalen welke rol zij formeel krijgt en

neemt ten aanzien van alle formele biedingen uit de 7 regio’s. Dit is ook onder andere afhankelijk

van onderhandelingen tussen de koepels en het Rijk in het kader van het Nationaal Klimaat

Akkoord.

 

De reactie van GS is daarom vooral om uit te leggen waarom niet tot ondertekening wordt

overgegaan. Daarnaast wordt de regio bedankt voor het werk dat verricht is en wordt aangegeven

dat GS de komende periode een constructieve partner wil blijven bij het realiseren van het

formele bod aan het Rijk. Onderwerpen die in de verkenning aan bod komen, zoals ideeën over

toekomstige wind- en zon locaties,  kunnen aan bod komen bij de uitwerking van het nieuwe

provinciale omgevingsbeleid.

Financieel en fiscaal kader

Totaalbedrag excl. BTW  : € 0

Programma   : Doel 3.2
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Financiële risico’s  : Er zijn geen financiële risico’s. 

Juridisch kader

Er zijn geen juridische consequenties als de provincie het convenant niet ondertekent. 

 

2 Proces

 

De regio Midden-Holland heeft aan GS per brief gevraagd om het Convenant 2025

Energietransitie Midden-Holland te ondertekenen. Hier is een proces aan voorafgegaan van

ambtelijke afstemming en een bestuurlijke stuurgroep, waarbij GS heeft aangegeven niet tot

ondertekening van het convenant over te kunnen gaan. De regio heeft daarom nu per brief het

verzoek herhaald om alsnog tot ondertekening over te gaan. Medewerking van GS ten aanzien

van de ruimtelijke aspecten van de energietransitie is namelijk een belangrijk onderdeel voor het

slagen van de transitie. Momenteel zijn er daarom diverse zaken in (ambtelijke) voorbereiding om

de energieopgave uit het Nationaal Klimaatakkoord een plek te geven: analyse van alle regionale

energie strategieën, advies van de provinciaal adviseur ruimtelijke kwaliteit over

energielandschappen en tot slot handelingsprincipes voor energieopwekking.

 

3 Communicatiestrategie

 

De stukken worden een week na vaststelling door GS op de provinciale website gepubliceerd in

het kader van de actieve openbaarheid. Via de ODMH als procesmanager van de Regionale

Energiestrategie Midden-Holland zullen de partners na het besluit van GS op de hoogte gebracht

worden. Een brief aan PS is in dit stadium niet noodzakelijk. De komende periode wordt PS

meegenomen in de ontwikkelingen van het Nationaal Klimaat Akkoord en de Regionale Energie

Strategieen, bijvoorbeeld via een Diner Pensant. 

 


