
  
 

Dagelijks Bestuur Holland Rijnland

t.a.v. de heer H.J.J. Lenferink, voorzitter

Schuttersveld 9

2316 XG Leiden

Onderwerp

Reactie op uw brief met als onderwerp ‘verheldering over het

coalitieakkoord ten aanzien van duurzame opwek energie’

 

Geachte heer Lenferink,

Gedeputeerde Staten
 

Contact

                 

Postadres Provinciehuis

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

 
Datum

Zie verzenddatum linksonder 
 

Ons kenmerk
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Bijlagen

geen

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.

 

 

Middels deze brief willen wij graag reageren op de brief met het onderwerp ‘Verheldering over het

coalitieakkoord ten aanzien van duurzame opwek energie’, d.d. 25-11 -2019.

 

Klimaatakkoord

De Provincie wil in lijn met het Klimaatakkoord van Parijs toewerken naar een maatschappij en

economie die gebaseerd is op duurzame energie. In dat licht hebben PS d.d. 13-11 -2019 ook

ingestemd met het nationale Klimaatakkoord, steunen wij ook het streven van gemeenten om

klimaatneutraal te worden en zijn wij onverminderd gecommitteerd aan het Regionaal

Energieakkoord Holland Rijnland dat wij hebben getekend.

 

Om onze doelstellingen te realiseren willen wij de komende maanden gezamenlijk optrekken in

het proces naar een concept RES en RES 1 .0. 

 

Zuid-Holland is een drukbevolkte provincie met weinig open ruimte, daar willen we zuinig op zijn. 

Daarom zetten wij dan ook maximaal in op besparing, het gebruik van warmte en hanteren wij de

voorkeursvolgorde voor elektriciteitsopwekking zoals die is opgenomen in het coalitieakkoord. Dat

betekent dat zonne-energie de voorkeur heeft, waarbij wij de zonneladder hanteren, dus zoveel

mogelijk op daken of andere vormen van meervoudig ruimtegebruik. Wind op land heeft de

laatste voorkeur, waarbij wij met name open landschappen als het Groene Hart willen ontzien.

Wel voeren wij bestaande afspraken over windenergie uit en is er ruimte om uitbreiding van

aangewezen windlocaties te onderzoeken.

 

Samen met de regio willen wij blijven verkennen wat mogelijk en nodig is en welke afwegingen

we daarbij maken. 

http://www.zuid-holland.nl
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Wanneer de zeven concept RES’en medio 2020 klaar zijn, maken we als GS de balans op. We
kijken naar het totaalbeeld van de Zuid-Hollandse RES’en. We kijken ook naar samenhang,
integraliteit, doelbereik en het bovenregionale aspect op provinciaal schaalniveau. 

 

Dan zullen wij bestuurlijke conclusies trekken over de provinciale inzet voor de vervolgfase ten

aanzien van de energietransitie.

Hoogachtend,

 

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,

secretaris, voorzitter,

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


