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Op 15 oktober 2019 hebben wij u per brief (kenmerk PZH-2019-708477617) geïnformeerd over

de regionale energiestrategieën (RES’en) waar wij als provincie in deelnemen. In deze brief

gaven wij al aan dat de regio’s in Zuid-Holland bezig zijn met het opstellen van plannen van

aanpak en startdocumenten om hun producten en processen te laten voldoen aan de afspraken

in het Klimaatakkoord. Tevens hebben wij in de brief toegezegd u te informeren over de diverse

tussenproducten die de regio’s opleveren.

 

Hierbij bieden wij u de startdocumenten van de regionale energiestrategieën Goeree-

Overflakkee, Hoeksche Waard en Midden-Holland ter informatie aan. Op 17 december 2019

hebben wij ingestemd met deze documenten. Per brief zijn de voorzitters van de regionale

stuurgroepen hierover geïnformeerd.

Wij geven u hieronder een korte schets van het RES-proces en de stand van zaken van de

verschillende RES’en. Hiermee beantwoorden wij tegelijkertijd de vragen, die in de

Statencommissie Bereikbaarheid en Energie op 27 november 2019 zijn gesteld.

 

Wat is een RES?

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.

http://www.zuid-holland.nl
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Wie doen ermee?

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.

 

Wie zijn de bestuurlijke trekkers in de regio’s in Zuid-Holland?

Alblasserwaard: dhr. E C.M. Kraaijeveld, wethouder Gorinchem

Drechtsteden: mevr. J.E.T.M. van Dongen, wethouder Zwijndrecht

Goeree-Overflakkee: mw. T.C. Both, wethouder Goeree-Overflakkee

Hoeksche Waard: dhr. P.J. van Leenen, wethouder Hoeksche Waard

Holland Rijnland: mw. J.W.E. Spies, burgemeester Alphen a/d Rijn

Midden-Holland: mw. G. Atzema, wethouder Waddinxveen

Rotterdam-Den Haag: dhr. S.M. Brandligt, wethouder Delft

 

Wat is het tijdpad van de RES?

- Vóór 1 juni 2020 sturen de regio’s de concept-RES op naar het Nationaal Programma RES

voor een doorberekening door het planbureau.

- Vóór 1 maart 2021 leveren de regio’s de RES1.0 op.

- Vervolgens vindt elke twee jaar een herziening plaats. 

Deze planning geldt voor alle RES’en.

 

Hoe zijn Provinciale Staten betrokken?

- Via informatieve bijeenkomsten voor raadsleden, statenleden en leden van de algemene

besturen van de waterschappen.

- Tussenproducten van de RES worden ter informatie toegestuurd.

- Vaststellen provinciale inzet voor de RES, deze wordt in januari 2020 door GS aangeboden.

Dit is een uitwerking van de beoogde provinciale inzet die 15 oktober 2019 naar de

bestuurlijke RES-trekkers is gestuurd.

- Vaststellen van een zienswijze op de concept-RES, die GS zal meenemen in het proces naar

de RES1.0. 

- Vaststellen RES1.0, deze wordt in januari 2021 door GS aangeboden.

- Aanpassing omgevingsbeleid als de RES’en daar aanleiding toe geven.

 

Op 22 januari 2020 is een technische sessie gepland over de RES, die zal worden voorbereid

met een werkgroep RES bestaande uit leden van de Statencommissie Bereikbaarheid en

Energie. 
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Stand van zaken in de Zuid-Hollandse regio’s

 

Goeree-Overflakkee, Hoeksche Waard en Midden-Holland

Inmiddels hebben drie regio’s hun startdocumenten/plannen van aanpak opgesteld en voorgelegd

aan de betrokken overheden in deze regio’s. U treft deze documenten in de bijlagen. 

 

Omdat elke regio zijn eigen werkwijze en route bepaalt zijn de aangeleverde documenten niet

identiek aangezien in enkele regio’s het proces van samenwerken al was gestart. In de

documenten is beschreven hoe de samenwerkende partijen in de verschillende regio’s samen tot

een concept-RES (1 juni 2020) en later de definitieve RES1.0 (1 maart 2021) komen. De

uitgangspunten zoals opgenomen in de GS-brief van 15 oktober 2019 aan de bestuurlijke RES-

trekkers komen in de startdocumenten terug. 

 

Holland Rijnland

De regio Holland Rijnland heeft de ‘Notitie van Regionaal Energieakkoord naar RES Holland

Rijnland’ opgesteld. Deze notitie wordt binnenkort besproken in GS en zal u in januari 2020 ter

kennisname worden toegestuurd.

 

Drechtsteden

De regio Drechtsteden was een pilotregio voor de regionale energiestrategie en heeft daarom

vooruitlopend op het Klimaatakkoord al een RES opgesteld, de provincie was en is hier een

partner in. Deze pilot-RES en de bijbehorende bijlagen zijn in februari 2018 vastgesteld en zijn

het startpunt voor de verder ontwikkeling van een RES die voldoet aan de eisen van het

Klimaatakkoord richting een concept-RES en RES1.0.   

 

Alblasserwaard

In de regio Alblasserwaard is het rapport ‘Bouwstenen regionale energiestrategie’ opgesteld. Dit

rapport is het tussenresultaat van een intensief proces in de regio. Dit rapport wordt binnenkort

besproken in GS en zal u in januari 2020 ter kennisname worden toegestuurd.

  

Rotterdam-Den Haag

De RES-regio Rotterdam-Den Haag heeft recentelijk het Energieperspectief 2050 opgesteld. In

dit Energieperspectief zijn de contouren geschetst van het toekomstig energiesysteem in de regio

en zijn regionale prioriteiten en ontwerpprincipes bepaald voor warmte, elektriciteitsopwekking en

transport en opslag. In onze brief van 8 oktober 2019 hebben wij ingestemd met het

“Energieperspectief 2050” als bouwsteen en richtsnoer voor de concept-RES. U heeft onze brief

en het Energieperspectief ter kennisneming ontvangen. De regio werkt nu voortvarend aan een

concreet uitvoeringsprogramma, dat de grondslag legt voor de concept-RES. 
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In de regio’s wordt voortvarend gewerkt aan de regionale energiestrategieën. Samen met de

werkgroep RES bereiden wij een technische sessie voor over hoe u als volksvertegenwoordigers

betrokken wilt en kunt worden bij de regionale energiestrategieen. Deze technische sessie zal

plaats vinden op 22 januari 2020. 

Hoogachtend,

 

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,

secretaris, voorzitter,

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

Bijlagen:

1 . Startdocument regionale energiestrategie Goeree-Overflakkee 

2. Startdocument regionale energiestrategie Hoeksche Waard 

3. Programmaplan regionale energiestrategie Midden Holland, november 2019


