
Gorinchem, 12 mei 2020

Geacht college van Gedeputeerde Staten,

 

Namens gemeente Gorinchem en gemeente Molenlanden bieden wij u met genoegen de concept Regionale

Energiestrategie Alblasserwaard (hierna te noemen concept RES) aan met het concept bod voor duurzame

elektriciteit en opwekking in onze regio. Wij vragen u deze concept RES voor besluitvorming voor te leggen aan uw

Gedeputeerde Staten op 19 mei 2020.

 

Resultaat

We zijn trots op de positieve en constructieve wijze waarop wij samen met partners en belanghebbenden hebben

toegewerkt naar het resultaat dat nu voor u ligt. Het tijdspad voor de totstandkoming van de concept RES was al

ambitieus en de tijdsdruk was – zeker ook door de invloed van de coronacrisis – hoog. Dit heeft veel van ons en van

uw medewerkers gevraagd, maar het resultaat mag er zijn: de regio Alblasserwaard kan een goede bijdrage leveren

aan de landelijke doelstellingen uit het Klimaatakkoord. De concept RES is een tussenstap in de totstandkoming van

de RES 1.0 van de regio Alblasserwaard.

 

Concept bod

Het concept bod voor duurzame elektriciteit is de bijdrage van regio Alblasserwaard aan de nationale opgave voor

duurzame elektriciteit in 2030. We stellen voor om als regio 0,32 TWh aan de nationale opgave voor 2030 bij te

dragen. We zien veel initiatieven en potentie voor (grootschalige) opwekking van duurzame elektriciteit. Ook is en

wordt bij vaststelling van gemeentelijk beleid en in beleidsontwikkeling rekening gehouden met de potentie van de

inzet van duurzame elektriciteit.

 

We willen maximaal inzetten op zon-op-dak, rekening houdend met randvoorwaarden als kosten, dakconstructies en

aansluitmogelijkheden. Daarnaast zien we voor 2030 potentieel voor windmolens langs snelweginfrastructuur, in het

bijzonder op geschikte locaties langs de snelwegen A15 en A27. In de concept RES hebben we hiervoor zoekgebieden

opgenomen.

 

Met het potentieel dat we zien voor wind, zon-op-dak en zonnevelden en daarbij rekening houdend met planuitval,

ruimtelijke randvoorwaarden en de netwerk-impactanalyse komen we tot een concept bod voor duurzame

elektriciteit van 0,32 TWh.

 

Commitment

De samenwerkende overheden in de regio committeren zich hiermee aan het Nationaal Programma RES en de door

het Rijk gestelde klimaatdoelen. Dit betekent dat we ons maximaal inspannen om uiterlijk 1 januari 2025 de

vergunningen voor zonnevelden en windturbines te verstrekken zodat de genoemde hoeveelheid duurzame

elektriciteit in 2030 gerealiseerd kan worden. Dat doen we door in onze omgevingsvisies en –plannen ruimtelijke

randvoorwaarden te creëren om dit mogelijk te maken (planologische ruimte reserveren). Uitgangspunt is dat

iedereen meedoet en een bijdrage levert.

 

Relatie met provinciaal beleid

Wij hebben bij het opstellen van onze drie scenario’s voor de concept RES waar mogelijk rekening gehouden met de

provinciale ruimtelijke en politieke kaders. Het is echter onvermijdelijk dat nieuwe initiatieven – die noodzakelijk zijn

om onze bijdrage te leveren aan de opgave uit het landelijke Klimaatakkoord – schuren met bestaande kaders. In de

concept RES is door ons steeds gezocht naar een evenwichtige balans tussen landschappelijke- en natuurwaarden,

technische en maatschappelijke haalbaarheid, kosten en baten van benodigde investeringen in netcapaciteit en niet

onbelangrijk: draagvlak bij inwoners en ondernemers. Stuk voor stuk uitgangspunten die wij ook menen terug te

lezen in uw provinciale duurzaamheidsbeleid en die goed aansluiten bij het mede door IPO en VNG ondertekende

Klimaatakkoord. Wij gaan er dan ook vanuit dat u, daar waar uitvoering van ons bod straks medewerking van de

provincie vereist, welwillend staat tegenover het samen oplossen van eventuele belemmeringen.



Van concept RES naar RES 1.0

De concept RES bevat de eerste inzichten voor duurzame elektriciteit en duurzame warmte in de regio op basis van

onderzoeken, gesprekken (ambtelijk en bestuurlijk) en lokale bijdragen aan inventarisaties. De komende maanden

werken we de inzichten verder uit. En voeren daarover in de regio verder het gesprek met regionale

belanghebbenden en lokaal met inwoners en lokale belanghebbenden. Op basis daarvan willen we in de RES 1.0 tot

een definitieve opwek doelstelling voor 2030 komen met een doorkijk naar 2040 en 2050.

Voor duurzame warmte hebben we van een groot aantal duurzame warmtebronnen inmiddels het theoretisch

potentieel in beeld. Op weg naar RES 1.0 onderzoeken we de regionale duurzame warmtebronnen op technische,

economische en ruimtelijke haalbaarheid. Daarnaast maken we in de RES 1.0 een koppeling tussen warmtevraag en

beschikbaarheid van warmtebronnen en de geschiktheid van de verschillende bronnen voor warmtenetten. Dit is

conform de landelijke opdracht voor de RES regio’s.

 

Integrale verbinding opgaven

De energietransitie staat niet op zichzelf, maar heeft tal van relaties met andere ontwikkelingen

zoals leefbaarheid van wijken, vervoer, vitaal platteland, ruimte voor natuur of klimaat. De RES

koppelen we daarom aan andere beleidsopgaven in de Alblasserwaard, zoals de Omgevingswet, mobiliteit,

economie, onderwijs, etc. We gaan concreet aan de slag met initiatieven vanuit en voor onze samenleving.

 

Verzoek

Wij vragen u de concept RES met het concept bod voor te leggen voor besluitvorming aan Gedupeerde Staten (GS)

met de volgende beslispunten:

• In te stemmen met verzending van de concept RES met het concept bod naar het

Nationaal Programma RES / Rijk.

• In te stemmen met het regionale concept bod van 0,32 TWh.

 

Besluit GS

Wij ontvangen uw besluit zo spoedig mogelijk doch uiterlijk donderdag 28 mei 2020 per e-mail aan                   

RES-coördinator                          . Deze besluiten en eventuele moties en amendementen worden met

een brief toegevoegd aan de concept RES met het concept bod en verzonden aan het Nationaal Programma RES en

het Rijk. Op basis van de besluiten en eventuele moties en amendementen geven we de RES 1.0 verder vorm. We

informeren u als dit leidt tot wezenlijke wijzigingen in de aanpak of in de koers.

 

Vervolg

Op 12, 14, 26 en 28 mei komen onze gemeenteraden van Molenlanden en Gorinchem bijeen voor de definitieve

besluitvorming van de concept RES Alblasserwaard.

 

U ontvangt van ons vervolgens na 1 juni 2020 de brief en besluiten over de concept RES met het concept bod van

alle deelnemers aan de RES Alblasserwaard. Parallel aan het besluitvormingsproces werken wij door aan de RES 1.0

in lijn met de eerder gemaakte afspraken. Zodoende kunnen we in het tweede kwartaal van 2021 de RES 1.0 aan de

bestuurlijke coördinatiegroep voorleggen voor verzending naar u.

Indien u nog vragen of opmerkingen heeft, dan horen wij dat graag. Daarvoor kunt u contact opnemen met RES-

coördinator                                                                      

 

We zien uit naar uw reactie.

 

Met vriendelijke groet,

 

Wethouder Eelke Kraaijeveld,

Voorzitter bestuurlijke coördinatiegroep RES Alblasserwaard


