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Onderwerp

Behandelvoorstel Regionale Energiestrategieën

 

Advies

1 . Vast te stellen de brief aan de bestuurlijke trekkers van de regionale energiestrategieën.

2. Vast te stellen de GS brief aan PS over de regionale energiestrategieën.

3. Vast te stellen de uitgangspunten voor de voorbereiding van startdocumenten voor de RES:

a) De startdocumenten worden vastgesteld door GS en ter informatie aangeboden aan PS.

b) Bouwstenen voor de RES worden vastgesteld door GS en ter informatie aangeboden

aan PS.

c) Onze huidige afspraken met het Rijk en gemeenten over wind op land voeren we uit. Er

wordt vooraf geen aanvullende provinciale ambitie voor duurzame elektriciteit voor de

RES’en geformuleerd. We ondersteunen het regionale proces en maken de balans op bij

de concept RES medio 2020.

d) Het ziet er naar uit dat de vaststellingsprocedure van de concept RES’en (vóór 1 juni)

gaat verschillen in de regio’s. Sommige regio’s zullen de concept RES in de dagelijkse

besturen vast stellen, andere regio’s willen de concept RES ook in de algemene

besturen laten vaststellen. Om voor de provincie één lijn te trekken zullen alle concept

RES’en aan GS ter vaststelling worden voorgelegd en ter informatie aan PS gestuurd.

e) De definitieve RES1.0 (vóór 1 maart 2021) wordt vastgesteld door zowel GS als PS.

4. Vast te stellen de publiekssamenvatting over het behandelvoorstel voor Regionale

Energiestrategieën.

 

Besluit GS
Vastgesteld met een machtiging voor de portefeuillehouder om in de brief aan de bestuurlijke
trekkers van de Regionale Energiestrategieën in Zuid-Holland:
- Op p.1 in de zin ‘Aangezien de voorbereiding … nu alvast informeren’ ‘zijn’ te wijzigen in ‘is’;

- Op p.2 in de zin ‘Zuid-Holland heeft … we ook benutten’ ‘moeten’ te wijzigen in ‘willen’.

 

Bijlagen

1 . GS-brief aan Bestuurlijke REStrekkers ZH

2. GS-brief aan PS over regionale energiestartegieën

Status Datum vergadering Gedeputeerde Staten Eindtermijn

A-Openbaar 15 oktober 2019 -
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1 Toelichting voor het College

 

De regionale aanpak van de energietransitie zijn lopende processen. De provincie is partner in

alle 7 regio’s. Inmiddels ligt er een Concept Klimaatakkoord, waarin regionale energiestrategieën

(RES’en) zijn benoemd om regionaal invulling te geven aan de ambities van het Klimaatakkoord.

In alle regio’s in Zuid-Holland wordt voorgesorteerd op de RES en dat is nodig omdat de concept

RES al op 1 juni 2020 moet worden opgeleverd.

 

Aan GS wordt daarom gevraagd om, vooruitlopend op de ondertekening van het Klimaatakkoord,

alvast de belangrijkste aandachtspunten aan te geven voor de inhoud en om richting te geven

aan het gewenste proces van de RES. 

 

In het bestuurlijk overleg met de RES-trekkers van Zuid-Holland op 11 september jl. is ook

gevraagd naar de inzet van GS en om een nadere duiding van het Coalitieakkoord. Er was in dat

overleg erkenning voor de inzet van GS voor warmte en de ondersteuning van de gemeenten die

streven om energieneutraal te worden. Ook de betaalbaarheid en haalbaarheid voor inwoners

werd onderstreept. Een aantal bestuurders heeft wel hun teleurstelling uitgesproken over de in

het coalitieakkoord genoemde gebieden die niet de voorkeur hebben van GS voor windenergie.

Zij hebben de twijfel geuit of de regionale ambities met de voorkeursgebieden conform de

afspraken in het coalitie-akkoord wel gehaald kunnen worden. Er is ook gevraagd hoe de

provincie omgaat met regionaal gedragen projecten in de gebieden die niet de voorkeur hebben

van GS.

 

In de brief aan de bestuurlijke trekkers van de RES’en in Zuid-Holland is de beoogde inzet van de

provincie voor het RES-proces aangegeven en de wijze waarop de RES en plaatsingsvisie wind

gekoppeld zijn. De aandachtspunten zijn gebaseerd op het coalitieakkoord. Ze zullen door de

provincie worden ingebracht in de bijeenkomsten over de RES’en en zijn voor ons een checklist

voor de beoordeling van de RES. Op basis van de bespreking van het Klimaatakkoord met PS en

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

worden aangescherpt en uitgewerkt. Na ondertekening van het Klimaatakkoord wordt de

provinciale inzet ter vaststelling toegestuurd aan PS. 

 

Voor de ambtelijke en bestuurlijke vertegenwoordigers in de projectorganisaties van de RES’en is

het van belang om nu ook een aantal uitgangspunten vast te stellen voor de startdocumenten

voor de RES.

a) De startdocumenten worden vastgesteld door GS en ter informatie aangeboden aan PS.

b) Bouwstenen voor de RES worden vastgesteld door GS en ter informatie aangeboden

aan PS.

c) Onze huidige afspraken met het Rijk en gemeenten over wind op land voeren we uit. Er

wordt vooraf geen aanvullende provinciale ambitie voor duurzame elektriciteit voor de

RES’en geformuleerd. We ondersteunen het regionale proces en maken de balans op bij

de concept RES medio 2020.

d) Het ziet er naar uit dat de vaststellingsprocedure van de concept RES’en (vóór 1 juni)

gaat verschillen in de regio’s. Sommige regio’s zullen de concept RES in de dagelijkse

besturen vast stellen, andere regio’s willen de concept RES ook in de algemene besturen
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laten vaststellen. Om voor de provincie één lijn te trekken zullen alle concept RES’en aan

GS ter vaststelling worden voorgelegd en ter informatie aan PS gestuurd.

e) De definitieve RES1 .0 (vóór 1 maart 2021) wordt vastgesteld door zowel GS als PS.

 

Financieel en fiscaal kader

Totaalbedrag, excl. BTW: n.v.t.

Programma 3, doel 3.2 schone energie 

Financiele risico’s: n.v.t. 

 

Juridisch kader

Het besluit heeft geen juridische gevolgen c.q. leidt strikt genomen niet tot juridische

verplichtingen voor de provincie. 
 

2 Voorafgaande besluitvorming

 

Dit voorstel is een vervolg op het besluit van GS om het Klimaatakkoord met een positief advies

ter instemming aan Provinciale Staten te sturen.

 

In de vorige collegeperiode hebben GS:

· Ingestemd met het Energieakkoord Holland-Rijnland en Drechtsteden. 

· Niet ingestemd met het Energieconvenant Midden-Holland omdat: In de verkenning

locaties voor energieopwekking worden genoemd die die niet in het huidig beleid van ons

college passen.

· In de brief aan de provinciale adviseur ruimtelijke kwaliteit (PARK) aangegeven: Goeree-

Overflakkee is in de afgelopen jaren al voortvarend met de energietransitie aan de slag

gegaan en heeft reeds voor de eerste ronde RES een aanbod gedaan en (nagenoeg)

gerealiseerd van 225MW windenergie.

 

3 Proces

 

De komende periode zullen in de diverse RES-stuurgroepen bouwstenen voor de RES en

(door)startdocumenten worden vastgesteld. Deze zullen aan GS worden voorgelegd ter

besluitvorming en ter informatie aan PS worden gestuurd.
 

4 Participatie

 

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

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.

5 Communicatiestrategie

 
In deze fase tot ondertekening van het Klimaatakkoord zal geen aparte communicatie plaats

vinden over de RES.


