
  
 

Aan de bestuurlijke trekkers van de Regionale 

Energiestrategieën in Zuid-Holland

Onderwerp

Regionale energiestrategieën in Zuid-Holland.

Geachte heer, mevrouw , 

Gedeputeerde Staten
 

        

          
                  
               

Postadres Provinciehuis

Postbus 90602
2509 LP  Den Haag
T 070 - 441 66 11
www.zuid-holland.nl

 
Datum

Zie verzenddatum linksonder 
Ons kenmerk

PZH-2019-708676481
Uw kenmerk

 
Bijlagen

Bezoekadres

Zuid-Hollandplein 1

2596 AW  Den Haag

Tram 9 en de buslijnen

90, 385 en 386 stoppen

dichtbij het

provinciehuis. Vanaf

station Den Haag CS is

het tien minuten lopen.

De parkeerruimte voor

auto’s is beperkt.

 

Op 24 september hebben wij het Klimaatakkoord met een positief advies ter instemming gestuurd

aan Provinciale Staten.

  

Een belangrijke uitwerking van het Klimaatakkoord moet gebeuren in de Regionale

Energiestrategieën (RES’en). De afgelopen jaren heeft de provincie al intensief samengewerkt

met u en de regionale partners aan de energietransitie in uw regio. Wij willen deze samenwerking

graag voortzetten. U heeft daarin een belangrijke rol. In deze brief delen wij met u onze beoogde

inzet voor het RES-proces en gaan wij daarover graag met u en de lokale partners verder in

gesprek. De heer Potjer zal namens GS deelnemen aan de stuurgroepen van de RES’en. 

 

Op basis van de bespreking van het Klimaatakkoord met Provinciale Staten en de verdere

uitwerking van het Coalitieakkoord zal deze inzet mogelijk de komende periode nog verder

worden aangescherpt en uitgewerkt. Aangezien de voorbereiding van de RES’en al in volle gang

is wilden wij daar niet op wachten en u nu alvast informeren.

 

Schone energie voor iedereen is een van de pijlers van ons coalitieakkoord. Met het

Klimaatakkoord van Parijs en het voorgestelde nationale Klimaatakkoord werken we toe naar een

samenleving en economie gebaseerd op duurzame energie. De invulling van de maatregelen

beoordelen we aan de hand van de mogelijkheden binnen Zuid-Holland. De betaalbaarheid en de

haalbaarheid voor inwoners zijn hierbij belangrijk. De provincie houdt daarbij de bovenregionale

optimalisatie en de samenhang van de maatregelen in het oog.

 

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. De belangrijkste aandachtspunten voor ons in het

RES-proces zijn:

· Een ambitie en aanpak voor besparen op de elektriciteits- en warmtevraag.
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· Het zoveel mogelijk toepassen van beschikbare restwarmte, aardwarmte en

aquathermie. Zuid-Holland heeft die mogelijkheden en die willen we ook benutten.

· Het zoveel mogelijk opwekken van elektriciteit met zon-PV op daken, gevels,

bedrijventerreinen en bedrijfspanden. Gezien de grote bebouwingsdichtheid in onze

provincie ligt ook daar een grote kans.

· Invulling geven aan lokaal eigenaarschap, zodat onze inwoners mede-eigenaar zijn van

de maatregelen die bijdragen aan de energietransitie.

· Toepassen van ruimtelijke ontwerpprincipes, zoals meervoudig ruimte gebruik en het

behouden en zo mogelijk creëren van ruimtelijke kwaliteit. 

· Het proces van de RES zal goed moeten worden verbonden met het proces van het

gemeentelijk en provinciaal omgevingsbeleid om de ambities van de RES ook

daadwerkelijk te borgen in een wettelijk kader.

 

Energieopwekking uit wind op land heeft onze laatste voorkeur. Zuid-Holland is een drukbevolkte

provincie met weinig open ruimte. Daar moeten we zuinig op zijn. Naast wind- en zonne-energie

zetten verstedelijking en oprukkende bedrijvigheid ook druk op het open landschap. 

In ons coalitieakkoord hebben we afgesproken onze plaatsingsvisie voor windmolens en daarmee

ons omgevingsbeleid aan te passen. Onze voorkeur ligt bij lijnopstellingen langs infrastructuur en

grote open wateren en niet bij het Groene Hart, Hoeksche Waard, Midden-Delfland en

natuurgebieden. 

 

In de concept-RES’en die de regio’s op 1 juni 2020 zullen aanbieden aan het Nationaal

Programma RES wordt een aanbod voor de regionale potentie voor de duurzame opwek van

elektriciteit gedaan en een voorstel voor mogelijke zoekgebieden hiervoor. Wij bieden onze

bewoners en bestuurlijke partners graag de ruimte om met ons te komen tot breed gedragen

oplossingen. 

 

Wij wensen u veel succes met deze belangrijke opgave en zien uit naar de verdere

samenwerking met uw regio op weg naar een breed gedragen regionale energiestrategie.

 

Hoogachtend,

 

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,

secretaris, voorzitter,

 

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

 


