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Bijlagen
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In het concept-Klimaatakkoord zijn regionale energiestrategieën (RES’en) opgenomen om

regionaal invulling te geven aan de ambities van het Klimaatakkoord. De focus van de RES ligt op

de warmtetransitie van de gebouwde omgeving (van fossiele naar duurzame bronnen),

grootschalige hernieuwbare elektriciteit (zon en wind) op land en de daarvoor benodigde opslag

en infrastructuur. Regio’s hebben de keuze om opgaven van andere uitvoeringsoverleggen zoals

maatregelen voor duurzame mobiliteit, industrie of landbouw en landgebruik, ook mee te nemen

in de RES. 

 

De afgelopen jaren heeft de provincie samen met de regio’s in Zuid-Holland al intensief

samengewerkt aan de regionale aanpak van de energietransitie. Elke regio kent nu zijn eigen

proces en de tussenproducten zijn daardoor nog niet goed vergelijkbaar en optelbaar.

Het Nationaal Programma RES heeft een handreiking RES opgesteld met de landelijke

spelregels wat betreft producten, planning en proces, zodat op een gelijksoortige manier

energiestrategieën worden opgesteld, die landelijk vergelijkbaar en optelbaar zijn. Wij zien het als

onze provinciale rol om daarbij de bovenregionale optimalisatie en de samenhang van de

maatregelen in het oog te houden.

 

Vooruitlopend op besluitvorming en ondertekening van het Klimaatakkoord zijn alle regio’s in

Zuid-Holland nu al bezig met het opstellen van plan van aanpakken en (door)startdocumenten om

hun producten en processen te laten voldoen aan de afspraken in het Klimaatakkoord. In

sommige regio’s liggen bouwstenen voor de RES klaar die om besluitvorming vragen. Deze

voorbereiding is nodig want in het Klimaatakkoord wordt afgesproken dat de concept-RES al op 1

juni 2020 moet worden opgeleverd.

 

Wij beseffen dat het debat over het concept Klimaatakkoord nog maar net is begonnen in onze

provincie en het is onze intentie om het proces naar besluitvorming zorgvuldig te laten verlopen.

Tegelijkertijd realiseren we ons dat de regionale aanpak van de energietransitie lopende
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processen zijn en hebben wij in het Coalitieakkoord opgenomen dat wij de ontwikkeling van de

RES’en ondersteunen. Wij hebben daarom onze beoogde inzet voor het RES-proces op basis

van het coalitieakkoord gedeeld met de bestuurlijke trekkers van de RES’en. De brief aan de

bestuurlijke trekkers van de regionale energiestrategieën hebben wij als bijlage bijgevoegd.

 

Deze inzet kan nog verder worden aangescherpt en uitgewerkt op basis van de bespreking van

het Klimaatakkoord met u en de verdere uitwerking van het Coalitieakkoord. Na ondertekening

van het Klimaatakkoord krijgt u deze provinciale inzet voor de RES ter vaststelling toegestuurd.

 

In het RES-proces werken overheden met netbeheerders, maatschappelijke stakeholders en

bewoners regionaal gedragen keuzes uit voor de opwekking van duurzame elektriciteit en de

warmtetransitie van de gebouwde omgeving. De RES is niet alleen een strategie, het is ook een

manier van - langjarig - samenwerken en een proces om te komen tot gedragen plannen.

Hiervoor wordt een uitnodigend proces rond de RES vorm gegeven. 

Graag gaan wij met u in gesprek over de wijze waarop u betrokken wilt zijn bij dit RES-proces in

de regio en hoe u dat wilt organiseren. Een mogelijkheid om dit vorm te geven is het aanwijzen

van een Statenrapporteur per RES.

 

Wij zullen de definitieve RES (begin 2021) ter vaststelling aan u voorleggen. De komende periode

sturen wij u in ieder geval de diverse tussenproducten voor de RES’en ter informatie toe. U zult

ook diverse uitnodigingen ontvangen voor informatiebijeenkomsten over de RES’en voor

raadsleden, statenleden en algemene besturen van de waterschappen. 

 

Hoogachtend,

 

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,

secretaris, voorzitter,

 

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