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Onderwerp
Beantwo o rdenbrief energie co öperatiesMidden Ho lland
Advies
1. Vast te stellen de brief aan de energie co öperatiesMidden Ho lland, waarmee GS reageren
o p de o ntvangen brief met als o nderwerp'Energietransitie'.
2. Vast te stellen de publiekssamenvatting over de reactie van GS o p de o ntvangen brief van de
energie co öperatiesMidden Ho lland.
Besluit GS
Vastgesteld met een machtiging voorde po rtefeuilleho udero m in de brief aan de Energie
co öperatiesMidden Ho lland de excuses te verwijderen.
Bijlagen
· GS-brief aan energie co öperatiesMidden Ho lland over Energietransitie
· Brief Reactie Energie Co öperatiesMidden Ho lland o p coalitieakkoord PZH 2019-2023
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1 Toelichting voor het College
Eind augustus 2019 hebben de energie co öperatiesMidden Ho lland een brief gestuurd aan de
gedeputeerde naar aanleiding van het vaststellen van het co alitieakko o rd.
De energie co öperatiesin Midden Ho lland geven in de brief aan zo rgen te hebben over de
mo gelijkheden die het coalitieakkoord biedt voorde realisatie van windenergie en gro o tschalige
benutting van zo nne-energie in de RES Regio Midden Ho lland. Zij zijn van mening dat hiermee
een go ede invulling van het Klimaatakkoord voordeze regio een stuk mo eilijker wo rdt.
De energie co öperatiesMidden Ho lland zijn betrokken bij het o pstellen van de RES Midden
Ho lland. Ze zijn vertegenwo o rdigdin de stuurgro epvan deze RES en werken actief mee in de
werkgroep elektriciteit. Via de stuurgro epmaar o o kvia de brief die GS o p 15 oktober jl. hebben
gestuurd aan alle bestuurlijke trekkers van de regio nale energiestrategieën zijn de energie
co öperatiesal eerder geïnformeerd over de inzet van dit co llege in de RES’en:
-

Een ambitie en aanpak voorbesparen o p de elektriciteits- en warmtevraag
Het zo veel mo gelijk to epassen van beschikbare restwarmte, aardwarmte en aquathermie
Het zo veel mo gelijk o pwekken van elektriciteit met zo n PV o p daken, gevels,

-

bedrijventerreinen en bedrijfspanden
Invulling geven aan lo kaal eigenaarschap
To epassen van ruimtelijke ontwerpprincipes, zo als meervo udig ruimtegebruik en het

-

beho uden en zo mo gelijk creëren van ruimtelijke kwaliteit.
Verbinden van het RES proces met het gemeentelijke en pro vinciaal Omgevingsbeleid.
Wind o p land heeft de laatste voo rkeur, waarbij o pen landschappen zo als het Gro ene
Hart wo rden o ntzien.

In een mail van december 2019 jl. is do o rde vertegenwoordiger van de energie co öperaties
aangegeven dat een fo rmeel antwo o rd,naast de to elichting die er via de stuurgro epRES Midden
Ho lland al gegeven is, wordt gewaardeerd.
Financieel en fiscaal kader
Bedrag excl. BTW: niet van to epassing
Pro gramma: pro gramma 3: Aantrekkelijk en Co ncurrerend
Financiële risico ’s: geen
Juridisch kader
Met de brief reageren we o p een o ntvangen brief van partners in het RES-proces Midden Ho lland.
Met de brief geven we een to elichting o p o nze inzet voorde regio nale energiestrategieën. Deze
inzet vlo eit voortuit de afspraken gemaakt in het coalitieakkoord.
De pro vincie werkt in 7 regio ’s, samen met partners, aan regio nale energie strategieën. Het
o pstellen van regio nale energie strategieën is afgesproken in het Klimaatakko o rd.
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2 Voorafgaande besluitvorming
In het kader van het RES-pro ces in de regio Midden Ho lland heeft in GS eerder al de vo lgende
besluitvo rming plaatsgevo nden:
-

Besluitvo rming over het to esturen van een brief aan alle RES regio ’s over de inzet van de

-

pro vincie in de RES’en (d.d. 15 oktober 2019)
GS hebben in gestemd met het pro grammaplan van de RES Midden Ho lland o p 17
december 2019.

3 Proces
In de regio Midden Ho lland wordt o p dit mo ment hard gewerkt aan het o pstellen van het co ncept
van de Regio nale Energiestrategie.. Een co ncept van de regio nale energiestrategie mo et voor1
juni 2020 wo rden aangebo den aan het Rijk. De co ncept-RES wordt ter besluitvo rming aan GS
vo o rgelegden ter kennisname aan PS o pgestuurd.
De pro vincie neemt als partner deel in alle 7 RES’en in de pro vincie, naast gemeenten,
waterschappen, maatschappelijke partijen. Niet alleen de energie co öperatiesmaar o o kde
gemeenten in deze RES regio zijn kritisch over de inzet van de pro vincie in dit pro ces. Met name
o mdat de pro vincie windenergie in een gro o tdeel van deze RES regio uitsluit en de regio
aangeeft dat het daardo o rlastig wordt o m hun do elen en ambities te halen.

4 Participatie
In het RES-proces werken o verheden met netbeheerders en maatschappelijke stakeho lders
gedragen keuzes uit voorde o pwekking van duurzame elektriciteit en de warmtetransitie in de
gebo uwde o mgeving. In de RES Midden Ho lland betekent dit dat o nder andere een
vertegenwo o rdigingvan de energie co öperaties, net als alle o verheden, de netbeheerders en
andere maatschappelijke partners, deelneemt aan de stuurgro ep RES Midden Ho lland maar o o k
aan werkgroepen die werken aan o nderdelen van de RES Midden Ho lland.

5 Communicatiestrategie
De brief wordt verstuurd aan
Midden Ho lland in het RES-proces.
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vertegenwoordiger van de energie co öperaties

