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GS-Voorstel
Besluitnummer

PZH-2019-718332586 DOS-2015-
0005387

Onderwerp

Bouwstenen Regionale Energiestrategie Alblasserwaard

Advies
1 . In te stemmen met het rapport ‘Bouwstenen voor de Regionale Energiestrategie

Alblasserwaard’ als basis voor de nog op te stellen regionale energiestrategie,
2.  Vast te stellen de bijgaande brief aan de RES-regio Alblasserwaard waarin het college

haar instemming uitspreekt met het rapport ‘Bouwstenen voor de Regionale
Energiestrategie Alblasserwaard’ als basis voor het opstellen van een regionale
energiestrategie Alblasserwaard,

3. Vast te stellen de brief aan PS waarin provinciale staten geïnformeerd worden over het
rapport ‘Bouwstenen voor de Regionale Energiestrategie Alblasserwaard’,

4.  Vast te stellen de publiekssamenvatting waarin wordt toegelicht dat ons college kennis
heeft genomen van het rapport en dit rapport als basis ziet voor het opstellen van een
regionale energiestrategie Alblasserwaard.

Besluit GS
Vastgesteld conform advies.

Bijlagen
- Rapport ‘Bouwstenen voor de Regionale Energiestrategie Alblasserwaard’
- GS-brief aan PS
- GS-brief aan de voorzitter van de RES-regio Alblasserwaard

Status Datum vergadering Gedeputeerde Staten Eindtermijn

A-Openbaar 14 januari 2020 14 januari 2020
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1 Toelichting voor het College

 

 

Inhoud rapport Bouwstenen voor de Regionale Energiestrategie (RES) Alblasserwaard.

In het rapport zijn de volgende bouwstenen voor de concept RES opgenomen:

1 . E-dentiteit: beschrijft het huidige energiegebruik, de lopende initiatieven en de

kernwaarden van het gebied.

2. Opgave en visie: bevat de kwantitatieve opgave voor duurzame energieopwekking en

besparing, een inschatting van het potentieel in de Alblasserwaard.

3. Kansenkaart: de kansrijke, bij het gebied passende locaties voor opwekking van

duurzame energie zijn verbeeld in een kansenkaart.

4. Scenario: beschrijft een voorbeeld-scenario, aan de hand waarvan de energietransitie

opgave gerealiseerd zou kunnen worden.

5. Roadmap: beschrijft op hoofdlijnen de route en planning om te komen tot een

concept en de definitieve RES.

 

Het in het rapport beschreven voorbeeldscenario om energieneutraal te kunnen worden gaat uit

van een benodigde opwek aan elektriciteit van 1900 TJ. Voor gunstig georiënteerde daken is de

opwekpotentie 125 TJ. Dat zou betekenen dat ook andere vormen van duurzame opwek van

elektriciteit benodigd zijn om de ambitie te kunnen behalen. Hiervoor zijn kansen beschreven voor

grootschalige opwek van elektriciteit in het buitengebied en langs de hoofdinfrastructuren

(snelwegen, waterwegen) in dit deel van het Groene Hart. 

In het Coalitieakkoord is opgenomen dat de provincie gemeenten die energieneutraal willen

worden, ondersteunt. In het Coalitieakkoord is ook opgenomen dat de provincie zuinig wil zijn op

haar open ruimte. Bij de bespreking van de concept-RES’en in GS worden de diverse regionale

ambities besproken en kunnen eventueel bestuurlijke conclusies getrokken worden die leiden tot

de aanpassing van het provinciale (ruimtelijke) beleidskader.

 

Financieel en fiscaal kader

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

Programma:                              3, doel 3.2 schone energie 

Financiële risico’s:                    n.v.t. 

 

Juridisch kader

Het besluit heeft geen juridische gevolgen c.q. leidt niet tot juridische verplichtingen voor de

provincie. Echter, het rapport Bouwstenen-RES is wel richtinggevend voor de verdere

doorwerking naar de concept-RES. 

Instemming met het rapport Bouwstenen-RES als basis voor het verdere proces is daarmee,

hoewel niet juridisch bindend, niet vrijblijvend. Het geeft uiting aan de bestuurlijke waardering voor

het doorlopen regioproces tot nog toe. Het is dan ook van belang dat alle publieke partners

bestuurlijk commitment uitspreken over dit tussenresultaat. 

In een bijeenkomst van de Bestuurlijke coördinatiegroep hebben de vertegenwoordigers van de

publieke partners (gemeenten, provincie, waterschap) hun instemming laten blijken. Inmiddels

hebben ook de colleges van B&W van de gemeenten Molenlanden en Gorinchem kennis

genomen van dit rapport Bouwstenen-RES en ingestemd met het rapport als basis voor
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uitwerking van een volwaardige Regionale Energiestrategie.

 

2 Voorafgaande besluitvorming

 

De colleges van Giessenlanden, Molenwaard en Gorinchem hebben in oktober 2018 besloten om

gezamenlijk een RES-regio te vormen en aan de slag te gaan met het opstellen van een RES

voor de regio Alblasserwaard. De RES Alblasserwaard is onderdeel van de Regionale

Maatschappelijke Agenda (RMA), opgave 15, energietransitie.

De start van het regionale proces in 2018 kende een moeilijke aanloop vanwege de provinciale

herindeling met overgang van de gemeente Vijfheerenlanden naar de provincie Utrecht en de

gemeentelijke fusie van Giessenlanden en Molenwaard tot de nieuwe gemeente Molenlanden. 

Een bestuurlijke coördinatiegroep RES Alblasserwaard, bestaande uit vertegenwoordigers van

bedrijfsleven, gemeenten, provincie, Stedin, waterschap en woningcorporaties is gestart in mei

2019. De gedeputeerde Energie maakt sinds najaar 2019 deel uit van deze coordinatiegroep.

Een intensief traject, inclusief vele werkbijeenkomsten die in het gebied zijn gehouden, heeft

vervolgens als belangrijk tussenresultaat het rapport Bouwstenen-RES opgeleverd. De colleges

van de gemeenten Gorinchem en Molenlanden hebben het rapport ter kennisgeving aangenomen

en zien het als goede basis voor nadere uitwerking in een concept-RES.

 

3 Proces

 

Met de heldere beschrijving (zowel kwalitatief als kwantitatief) van de opgave, de aanwezige

kansen om deze realiseren en de kaders waarbinnen dit moet plaatsvinden leggen de

bouwstenen een goede basis voor het vervolgproces naar een concept-RES, die kan voldoen aan

de landelijke Handreiking Regionale Energiestrategieën. In het vervolgproces staan verdiepende

onderzoeken - waaronder locatie-onderzoeken voor de duurzame opwekking van elektriciteit en

naar de capaciteit van het netwerk - en een brede maatschappelijke en politieke discussie over de

uitkomsten centraal. Een en ander vormt uiteindelijk de grondslag voor de concept-RES die voor

1 juni 2020 gereed moet zijn, conform het Klimaatakkoord.

 

4 Participatie

 

Er is een intensief participatieproces doorlopen. Georganiseerd zijn o.a.: een kick off met

bestuurders en ambtenaren van gemeenten, een brede startbijeenkomst voor de omgeving, twee

werkateliers, twee expertbijeenkomsten, drie rondetafelgesprekken (rondom thema’s

woonomgeving, buitengebied en bedrijven) en een brede stakeholdersbijeenkomst. Er is intensief

samengewerkt met en input verwerkt van veel inwoners, dorpsraden, bedrijven en organisaties,

zoals Stedin, het waterschap, de provincie, energiecoöperaties, woningcorporaties, de Land- en

Tuinbouworganisatie, Gorcum Natuurlijk Groen, St. Blauwzaam en Omgevingsdienst Zuid-

Holland Zuid. 

De inhoud van het rapport Bouwstenen-RES is een weergave van de uitkomsten van deze

participatiemomenten. Het centraal stellen van de ruimtelijke en sociale kwaliteiten van het gebied

heeft veel commitment opgeleverd, waarmee vooralsnog een goede basis is gecreëerd om het in

gang gezette participatieproces voort te zetten.
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5 Communicatiestrategie

 

Het initiatief voor de communicatiestrategie gaat uit van de regionale partners. Het opstellen van

een communicatiestrategie is onderdeel van het vervolgproces. Dit wordt afgestemd met de

overige publieke partners, waaronder de provincie.

 


