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GS-Voorstel
Besluitnummer

PZH-2020-723587478 DOS-2015-
0005387

Onderwerp

Reactie op ontvangen brief van DB Holland Rijnland

Advies
1 . Vast te stellen de brief aan het DB van Holland Rijnland, waarmee GS reageren op de

ontvangen brief met als onderwerp "verheldering over het coalitieakkoord ten aanzien van
duurzame opwek energie".

2. Vast te stellen de brief aan PS waarmee de Staten geïnformeerd worden over de
briefwisseling tussen het DB van Holland Rijnland en GS. 

3. Vast te stellen de publiekssamenvatting over de reactie van GS op de ontvangen brief van het
DB van Holland Rijnland.

Besluit GS
Vastgesteld met een machtiging voor de portefeuillehouder om in de brief aan PS en de brief aan
het DB Holland Rijnland bij de data de punten te vervangen door streepjes.
 

Bijlagen
- GS-brief aan PS – Reactie op ontvangen brief van DB Holland Rijnland
- GS-brief aan DB Holland Rijnland – Reactie op uw brief met als onderwerp 'Verheldering

over het coalitieakkoord ten aanzien van duurzame opwek energie' 
- Brief van Holland Rijnland aan GS - 'Verheldering over het coalitieakkoord ten aanzien

van duurzame opwek energie'

Status Datum vergadering Gedeputeerde Staten Eindtermijn

A-Openbaar 21 januari 2020 29 februari 2020
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1 Toelichting voor het College

 

In de GS-vergadering van 14 januari jl. hebben GS ingestemd met het startdocument voor de

RES Holland Rijnland en zijn de brieven aan de stuurgroep van de RES Holland Rijnland en

waarmee dit document wordt aangeboden aan PS vastgesteld.

 

De brief waarmee GS reageren op de ontvangen brief van het DB van Holland Rijnland met als

onderwerp  'Verheldering over het coalitieakkoord ten aanzien van duurzame opwek energie' is

aangepast n.a.v. de bespreking in GS op 14 januari jl. en er is een GS-brief aan PS toegevoegd.

 

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

Met deze brief reageren we op een ontvangen brief uit de regio, waarmee we een toelichting

geven op onze inzet voor de regionale energiestrategieën, dit heeft geen jurische consequenties.

 

2 Voorafgaande besluitvorming

 

Deze brief is besproken in de GS-vergadering op 14 januari, samen met het startdocument voor

de RES Holland Rijnland.

 

3 Proces

 

Er staat tijdsdruk op het proces in de regio om tot een concept RES te komen die vóór 1 juni 2020

kan worden ingediend. De regio is zeer kritisch over de het standpunt van de provincie /

coalitieakkoord 

 

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 in 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. In de regio Holland Rijnland bestaat de

samenwerking uit 17 overheden, en is Liander nauw betrokken. Overige egionale rstakeholders

worden via een Programmaraad bij het proces betrokken

 

5 Communicatiestrategie

 De voorliggende brief wordt verstuurd aan het DB van Holland Rijnalnd na vaststelling door GS.
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