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Onderwerp
Uitvoeringsprogramma ‘Schone energie voor iedereen’
Advies
1 . Vast te stellen het Uitvoeringsprogramma Schone energie voor iedereen;
2. Vast te stellen de GS-brief aan PS over de Uitvoeringsprogramma Schone energie voor
iedereen;
3. Vast te stellen de publiekssamenvatting bij het voorstel Uitvoeringsprogramma schone
energie voor iedereen.
Besluit GS
Vastgesteld met een machtiging voor de portefeuillehouder om in het Uitvoeringsprogramma:
- Aan de inleiding toe te voegen dat er geen hoofdstuk Mobiliteit bij zit en dat dit er de volgende
keer wel bij zal zitten;
- Conform het coalitieakkoord op p.10 bij ‘Nieuwbouw wordt energieneutraal’ toe te voegen dat dit
gebeurt met behoud van snelheid bouwopgave en aantallen;
- Om de ruimtelijke kaders ten aanzien van wind en zon conform het coalitieakkoord en SMART
te formuleren, waaronder op P.16 bij de afbeelding van de windmolens;
- De begrotingstabel op p.37 aan te passen en in lijn te brengen met de eerste
begrotingswijziging zodat het aansluit op de huidige financiële systematiek.
Bijlagen
- GS-brief aan PS over het Uitvoeringsprogramma Schone energie voor iedereen
- Uitvoeringsprogramma Schone energie voor iedereen
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Toelichting voor het College

Het Uitvoeringsprogramma Schone energie voor iedereen geeft invulling aan het Klimaatakkoord
en het Coalitieakkoord.
Financieel en fiscaal kader
Het opstellen van het Uitvoeringsprogramma is gedekt binnen de vastgestelde begroting van
Energietransitie 2020, doel 3.2 Schone en toekomstbestendige energie. De maatregelen die er in
zijn aangekondigd zijn voor een klein deel gedekt in de vastgestelde Begroting 2020 en voor het
grootste deel voorstellen in de 1 e Begrotingswijziging 2020.
Het totaaloverzicht van de meerjarenbegroting voor deze ambitie is in het Uitvoeringsprogramma
opgenomen en bedraagt voor 4 jaar ongeveer € 50 miljoen.

Totaalbedrag excl. BTW:
Programma:

Financiële risico’s:

Ongeveer € 50 miljoen voor 4 jaar (2020-2023)
- In de vastgestelde begroting: doel 3.2 Schone en
toekomstbestendige energie
e
- In de 1 begrotingswijziging 2020: ambitie 3 Schone
energie voor iedereen
e
Gering, vaststelling 1 begrotingswijziging in PS

Juridisch kader
Maatregelen in het Uitvoeringsprogramma gaan leiden tot wijziging van het Omgevingsbeleid
omdat in het Omgevingsbeleid de kaders zijn opgenomen van het ruimtelijke beleid van de
provincie. Maatregelen zoals opwek van elektriciteit en dubbel ruimtegebruik hebben kaders
nodig in het Omgevingsbeleid.
2
De afgelopen jaren is de Energieagenda Watt Anders (vastgesteld in 2016) het leidende
document geweest voor de maatregelen van de provincie Zuid-Holland op het gebied van
energietransitie. In 2019 is het coalitieakkoord Elke dag beter, Zuid-Holland tot stand gekomen.
Het nationale Klimaatakkoord wordt onze provincie ondersteund. Schone energie voor iedereen
staat in beide documenten centraal en in de Begrotingswijziging 2020 wordt dit een Ambitie. De
meerjarige sturing op deze Ambitie krijgt vorm in het Uitvoeringsprogrammma.
3 Proces
De Ambitie Schone energie voor iedereen is uitgewerkt met een breed spectrum aan betrokkenen
in de organisatie en een netwerk daarbuiten. De onderdelen Gebouwde Omgeving, Elektriciteit en
Industrie uit het nationale Klimaatakkoord maken deel uit van deze ambitie en worden uitgewerkt
in dit uitvoeringsprogramma. De onderdelen Mobiliteit en Landbouw/landgebruik uit het
Klimaatakkoord worden meegenomen in de ambities bereikbaar Zuid-Holland en Versterken
natuur.
4 Participatie
Dit programma is tot stand gekomen met input van onze partners in regio (gemeenten,
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woningcorporaties, Rijk) die samen met ons de energietransitie vormgeven. In het programma
zelf staat participatie van betrokkenen centraal en het betrekken van inwoners bij de
energietransitie.
5 Communicatiestrategie
Van het uitvoeringsprogramma wordt een publieksversie gemaakt die gedeeld wordt met het
professionele energienetwerk. Het uitvoeringsprogramma is het uitgangspunt voor de
communicatiestrategie ‘Schone Energie voor Iedereen’. Daarbij is het niet het programma, maar
de beoogde resultaten, acties en onderwerpen die centraal staan in de communicatie.
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