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GS-Voorstel
Besluitnummer

PZH-2020-727692777 DOS-2015-
0005387

Onderwerp

Beantwoorden brief energie coöperaties Midden Holland

 
Advies
1. Vast te stellen de brief aan de energie coöperaties Midden Holland, waarmee GS reageren

op de ontvangen brief met als onderwerp 'Energietransitie'.

2. Vast te stellen de publiekssamenvatting over de reactie van GS op de ontvangen brief van de

energie coöperaties Midden Holland.
 
Besluit GS
Vastgesteld met een machtiging voor de portefeuillehouder om in de brief aan de Energie
coöperaties Midden Holland de excuses te verwijderen.
 

Bijlagen
· GS-brief aan energie coöperaties Midden Holland over Energietransitie
· Brief Reactie Energie Coöperaties Midden Holland op coalitieakkoord PZH 2019-2023

Status Datum vergadering Gedeputeerde Staten Eindtermijn

A-Openbaar 10 maart 2020 10 maart 2020



2/3

1 Toelichting voor het College

Eind augustus 2019 hebben de energie coöperaties Midden Holland een brief gestuurd aan de

gedeputeerde naar aanleiding van het vaststellen van het coalitieakkoord.

 

De energie coöperaties in Midden Holland geven in de brief aan zorgen te hebben over de

mogelijkheden die het coalitieakkoord biedt voor de realisatie van windenergie en grootschalige

benutting van zonne-energie in de RES Regio Midden Holland. Zij zijn van mening dat hiermee

een goede invulling van het Klimaatakkoord voor deze regio een stuk moeilijker wordt.

De energie coöperaties Midden Holland zijn betrokken bij het opstellen van de RES Midden

Holland. Ze zijn vertegenwoordigd in de stuurgroep van deze RES en werken actief mee in de

werkgroep elektriciteit. Via de stuurgroep maar ook via de brief die GS op 15 oktober jl. hebben

gestuurd aan alle bestuurlijke trekkers van de regionale energiestrategieën zijn de energie

coöperaties al eerder geïnformeerd over de inzet van dit college in de RES’en:

- Een ambitie en aanpak voor besparen op de elektriciteits- en warmtevraag


- Het zoveel mogelijk toepassen van beschikbare restwarmte, aardwarmte en aquathermie

- Het zoveel mogelijk opwekken van elektriciteit met zon PV op daken, gevels,

bedrijventerreinen en bedrijfspanden

- Invulling geven aan lokaal eigenaarschap

- Toepassen van ruimtelijke ontwerpprincipes, zoals meervoudig ruimtegebruik en het

behouden en zo mogelijk creëren van ruimtelijke kwaliteit.

- Verbinden van het RES proces met het gemeentelijke en provinciaal Omgevingsbeleid.

- Wind op land heeft de laatste voorkeur, waarbij open landschappen zoals het Groene

Hart worden ontzien.

In een mail van december 2019 jl. is door de vertegenwoordiger van de energie coöperaties

aangegeven dat een formeel antwoord, naast de toelichting die er via de stuurgroep RES Midden

Holland al gegeven is, wordt gewaardeerd.

 

Financieel en fiscaal kader

Bedrag excl. BTW: niet van toepassing

Programma:  programma 3: Aantrekkelijk en Concurrerend

Financiële risico’s: geen

Juridisch kader

Met de brief reageren we op een ontvangen brief van partners in het RES-proces Midden Holland.

Met de brief geven we een toelichting op onze inzet voor de regionale energiestrategieën. Deze

inzet vloeit voort uit de afspraken gemaakt in het coalitieakkoord.


De provincie werkt in 7 regio ’s, samen met partners, aan regionale energie strategieën. Het

opstellen van regionale energie strategieën is afgesproken in het Klimaatakkoord.
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2 Voorafgaande besluitvorming

 

In het kader van het RES-proces in de regio Midden Holland heeft in GS eerder al de volgende

besluitvorming plaatsgevonden:

- Besluitvorming over het toesturen van een brief aan alle RES regio ’s over de inzet van de

provincie in de RES’en (d.d. 15 oktober 2019)

- GS hebben in gestemd met het   programmaplan van de RES Midden Holland op 17

december 2019.

3 Proces


In de regio Midden Holland wordt op dit moment hard gewerkt aan het opstellen van het concept

van de Regionale Energiestrategie.. Een concept van de regionale energiestrategie moet voor 1

juni 2020 worden aangeboden aan het Rijk. De concept-RES wordt ter besluitvorming aan GS

voorgelegd en ter kennisname aan PS opgestuurd.

De provincie neemt als partner deel in alle 7 RES’en in de provincie, naast gemeenten,

waterschappen, maatschappelijke partijen. Niet alleen de energie coöperaties maar ook de

gemeenten in deze RES regio zijn kritisch over de inzet van de provincie in dit proces. Met name

omdat de provincie windenergie in een groot deel van deze RES regio uitsluit en de regio

aangeeft dat het daardoor lastig wordt om hun doelen en ambities te halen.

4 Participatie


 

In het RES-proces werken overheden met netbeheerders en maatschappelijke stakeholders

gedragen keuzes uit voor de opwekking van duurzame elektriciteit en de warmtetransitie in de

gebouwde omgeving. In de RES Midden Holland betekent dit dat onder andere een

vertegenwoordiging van de energie coöperaties, net als alle overheden, de netbeheerders en

andere maatschappelijke partners, deelneemt aan de stuurgroep RES Midden Holland maar ook

aan werkgroepen die werken aan onderdelen van de RES Midden Holland.

5 Communicatiestrategie


De brief wordt verstuurd aan                 vertegenwoordiger van de energie coöperaties

Midden Holland in het RES-proces.


