
1 /5

GS-Voorstel
Besluitnummer

PZH-2019-717234534 
DOS-2015-0005387

Onderwerp

Startdocumenten Regionale Energiestrategieën (RES) Goeree-Overflakkee, Hoeksche Waard en

Midden-Holland.

 
Advies

1 . In te stemmen met het startdocument van de Regionale Energiestrategie Goeree-

Overflakkee.

2. In te stemmen met het startdocument van de Regionale Energiestrategie Hoeksche Waard.

3. In te stemmen met het programmaplan van de Regionale Energiestrategie Midden-Holland.

4. Vast te stellen de Gedeputeerde Staten Brief aan Provinciale Staten over deze

startdocumenten.

5. Vast te stellen de brief Gedeputeerde Staten aan voorzitter stuurgroep RES Goeree-

Overflakkee.

6. Vast te stellen de brief Gedeputeerde Staten aan voorzitter stuurgroep RES Hoeksche

Waard.

7. Vast te stellen de brief Gedeputeerde Staten aan voorzitter stuurgroep RES Midden-Holland.

8. Vast te stellen de publiekssamenvatting over het instemmen met de startdocumenten

Regionale Energiestrategieën Goeree-Overflakkee, Hoeksche Waard en Midden-Holland.

Besluit GS
Vastgesteld met een machtiging voor de portefeuillehouder om:
- In de brief aan PS toe te voegen dat als zij behoefte hebben om er nader over te spreken, dit in
de werkgroep RES kan plaatsvinden;
- In de brieven aan de voorzitters van de stuurgroep RES Goeree-Overflakkee, Hoeksche Waard
en Midden-Holland de alinea ‘Wij menen dat … in dit proces’ te herformuleren ten aanzien van de
aandachtspunten in de brief van 15-10..

Bijlagen
 

1 . Startdocument Regionale Energiestrategie Goeree-Overflakkee.

2. Startdocument Regionale Energiestrategie Hoeksche Waard.

3. Programmaplan Regionale Energiestrategie Midden-Holland, november 2019.

4. GS brief Startdocumenten Regionale Energiestrategieën Goeree-Overflakkee, Hoeksche

Waard en Midden-Holland.

5. Brief GS aan voorzitter stuurgroep RES Goeree-Overflakkee.

6. Brief GS aan voorzitter stuurgroep RES Hoeksche Waard.

Status Datum vergadering Gedeputeerde Staten Eindtermijn

A-Openbaar 17 december 2019 n.v.t.
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7. Brief GS aan voorzitter stuurgroep RES Midden-Holland.
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1 Toelichting voor het College

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De provincie werkt als een van de partners mee aan een zevental Regionale Energiestrategieën.

De zeven regio’s zijn naar aard en omvang verschillend en kiezen ook ieder hun eigen aanpak

om te komen tot een concept Regionale Energiestrategie per 1 juni 2020 en een Regionale

Energiestrategie 1 .0 per 1 maart 2021. Niet in alle regio’s worden startdocumenten opgesteld, de

keuze om dit te doen is aan de regio.

 

In drie regio’s is een startdocument/plan van aanpak opgesteld waarin wordt beschreven hoe in

de regio wordt samengewerkt om te komen tot de concept RES en RES 1 .0. Vertrekpunt van de

provinciale deelname in de RES is de toelichting op het coalitieakkoord voor wat betreft de RES

zoals deze is verwoord in de GS-brief aan de bestuurlijke trekkers van de RES d.d. 15 oktober jl.

(PZH-2019-708477617).

 

U treft de documenten die vanuit de regio’s Goeree-Overflakkee, Hoeksche Waard en Midden-

Holland zijn ontvangen in de bijlagen. Omdat elke regio zijn eigen werkwijze en route bepaalt zijn

de aangeleverde documenten verschillend van opbouw, structuur en titel maar beogen ze het

zelfde: hoe wordt in de regio samengewerkt om te komen tot een RES 1 .0 in 2021. 

 

In alle regio’s opereert de provincie als gelijkwaardige partner en worden de in de GS-brief van 15

oktober jl. ingebrachte uitgangspunten herkend in de documenten. De documenten leggen een

goede basis om samen met de andere partners in de regio te komen tot de concept RES (1 juni

2020) en later de RES 1 .0 (1 maart 2021).

 

In aanvulling op de informatie die is opgenomen in de brief aan Provinciale Staten hieronder nog

wat specifieke informatie per regio waarvan de startdocumenten ter instemming voorliggen:

 

Goeree-Overflakkee

De startnotitie is vastgesteld in de Stuurgroep op 2 oktober 2019 en is ter vaststelling aan de

gemeente, waterschap en andere partners toegezonden. 

Het meenemen van de bewoners in het proces is belangrijk voor Goeree-Overflakkee. Er is

inmiddels gestart met het opstellen van een participatie- en communicatiestrategie. Dit betreft een

strategie voor de trajecten RES, Transitievisie Warmte en Regionale Adaptatiestrategie.  

Op Goeree-Overflakkee staat duurzaamheid hoog in het vaandel. In 2020 verwacht het eiland

ruim te kunnen voorzien in haar eigen energiebehoefte. Om in de jaren daarna zelfs energie

producerend te worden. De ambitie van Regionale Energiestrategie zal zich met name richten op

zon op daken. Daarnaast wordt er onderzoek gedaan naar de mogelijkheden van thermische

energie (TEO, TEA en TED), waterkracht (getijdecentrale), ondiepe geothermie, besparing binnen

de gebouwde omgeving en verwarming met waterstof. Ook wordt onderzocht of er in de landbouw

en mobiliteit slagen te behalen zijn. Ten aanzien van meer windenergie en zonne-energie is er

weinig draagvlak. Wel wordt gekeken naar meervoudig ruimtegebruik bij zon. Goeree-Overflakkee

positioneert zich als demonstratietuin voor de combinatie van elektriciteit en waterstof.
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Hoeksche Waard

Met het startdocument is op 17 oktober 2019 in de stuurgroep ingestemd. Het startdocument is

door de voorzitter van de stuurgroep aan het college van B&W en Gedeputeerde Staten ter

vaststelling aangeboden met een brief. Vertrekpunt voor de concept RES in deze regio is de

“Ruimtelijke Analyse Hoeksche Waard Energieneutraal 2040”, de Omgevingsvisie Hoeksche

Waard en de uitgangspunten uit het provinciaal coalitieakkoord over energie. 

Bewoners, maatschappelijke organisaties en bedrijven zijn voor drie meedenkbijeenkomsten met

een persbericht uitgenodigd. Maatschappelijke- en beroepsorganisatie zijn persoonlijk benaderd

om aan twee tussentijdse schetsbijeenkomsten deel te nemen.

 

Midden-Holland 

In Midden-Holland heeft de stuurgroep het programmaplan RES Midden-Holland op 17 oktober

2019 vastgesteld en ter besluitvorming voorgelegd aan de colleges en GS. Het programmaplan is

vastgesteld in de colleges van de betrokken gemeenten. Alle raden krijgen het programmaplan ter

informatie opgestuurd. De regio bouwt voort op de ambities en doelen die beschreven staan in

het regionale Convenant 2025 Energietransitie Midden-Holland. De regio kiest voor een regionale

aanpak en lokaal maatwerk waar dat meerwaarde heeft. De insteek van de samenwerking is

praktisch en flexibel, waarbij plannen lokaal worden uitgewerkt waar en wanneer dat kan.

Overheden en maatschappelijke partners werken in drie werkgroepen samen om te komen tot

een Regionale Energiestrategie. In deze regio worden de uitspraken in het coalitieakkoord over

de mogelijkheden voor het opwekken van duurzame energie als beperkend ervaren (de regio ligt

bijna in zijn geheel in het Groene Hart). 

 

Drechtsteden, Rotterdam-Den Haag, Alblasserwaard en Holland Rijnland

Informatie over de stand van zaken in deze vier regio’s is opgenomen in de brief aan PS. Er

worden voor deze regio’s op dit moment geen startdocumenten ter bespreking aangeboden. 

 

Statencommissie Bereikbaarheid en Energie 27 november 2019

In de brief aan Provinciale Staten worden ook vragen uit Statencommissie Bereikbaarheid en

Energie van 27 november 2019 over het RES-proces beantwoord.

 

Financieel en fiscaal kader

Bedrag excl BTW: niet van toepassing

Programma:   programma 3: Aantrekkelijk en Concurrerend

Financiële risico’s: geen financiele risico’s

Juridisch kader

Deze startdocumenten RES zijn bedoeld om commitment te krijgen op het werkproces. Het

betreft afspraken over het proces, werkstructuur, doelstellingen, planning, organisatie, etc. Deze

afspraken zijn regio specifiek en vormen de basis voor de samenwerking tussen de partijen in

deze specifieke regio’s en bevatten als zodanig geen juridisch afdwingbare verplichtingen.
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2 Voorafgaande besluitvorming

 

Dit voorstel is een vervolg op het besluit van GS op 15 oktober 2019 om de startdocumenten vast

te stellen in GS en ter informatie aan te bieden aan PS. 

Eerder heeft in dit verband in GS besluitvorming plaats gevonden over:

Ø Het ondertekenen van het klimaatakkoord.

 

En in de vorige collegeperiode hebben GS:

Ø Ingestemd met het Energieakkoord Holland Rijnland en Drechtsteden

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

voor energieopwekking worden genoemd die niet in het huidig beleid van ons college passen.

Ø 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

 

In de RES regio’s wordt de komende periode hard gewerkt aan het opstellen van de concept-

Regionale Energiestrategie die de regio’s voor 1 juni 2020 moeten aanbieden aan het Rijk. Deze

concept-RES'en zullen aan GS worden voorgelegd ter besluitvorming en ter informatie aan PS

worden gestuurd. 

 

 

Provincie neemt als partner deel in alle regio’s. 

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.

Regionale partners, bedrijven en bewoners worden in dit proces betrokken. Hoe hieraan concreet

invulling wordt gegeven verschilt per RES-regio. 

 

5 Communicatiestrategie

 

Communicatie over de Regionale Energiestrategie vindt vooralsnog vooral vanuit de verschillende

regio’s plaats.

 


