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GS-Voorstel
Besluitnummer

PZH-2020-740174745 DOS-2015-
0005387

Onderwerp

Concept Regionale Energiestrategie Alblasserwaard

 
Advies

1 . Kennis te nemen van de concept-RES Alblasserwaard.

2. Kennis te nemen van de aanbiedingsbrief van de bestuurlijk trekker van de RES

Alblasserwaard.

3. Vast te stellen de brief aan de bestuurlijke trekker van de RES regio Alblasserwaard

waarin GS aangeven akkoord te gaan met verzending van de concept-RES naar het

Nationaal Programma RES.

4. Vast te stellen de brief aan PS waarin de concept-RES en de brief aan de bestuurlijke

trekker van de RES regio Alblasserwaard ter informatie worden toegestuurd.

5. Vast te stellen de publiekssamenvatting over de concept-RES Alblasserwaard.

Besluit GS
Vastgesteld conform advies

Bijlagen

1 . Concept Regionale Energiestrategie Alblasserwaard mei 2020

2. Eindrapportage BVR 2020 als bijlage bij concept RES Alblasserwaard

3. Aanbiedingsbrief concept RES Alblasserwaard provincie

4. GS-brief aan de bestuurlijk trekker van de RES Alblasserwaard

5. GS-brief aan PS

Status Datum vergadering Gedeputeerde Staten Eindtermijn
A-Openbaar 26 mei 2020 1 juni 2020
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1 Toelichting voor het College

 

Inleiding

In de regionale energiestrategieën (RES’en) wordt invulling gegeven aan de doelstellingen uit het

Klimaatakkoord en de Uitvoeringsagenda ‘Schone Energie voor Iedereen’. De provincie is partner

in zeven regionale energiestrategieën, waaronder de RES Alblasserwaard.

 

Door het Nationaal Programma RES (NPRES) is gevraagd om vóór 1 juni 2020 de (voorloper

van) concept-RES in te leveren voor een tussentijdse kwalitatieve analyse van het Planbureau

voor de Leefomgeving (PBL). Deze analyse is gericht op het versterken van kennisdeling en het

van elkaar leren op weg naar de concept-RES of RES 1 .0. Ook geeft de analyse inzicht in de

belemmeringen. Landelijk kan dan alvast onderzocht worden of en hoe die opgelost kunnen

worden.

 

In de Zuid-Hollandse regio’s is de stand van zaken nu als volgt:

- Holland-Rijnland en Rotterdam-Den Haag hebben een concept-RES afgerond. 

Aan de colleges is instemming gevraagd om deze concept-RES aan het NPRES aan te

bieden en aan de algemene besturen voor wensen en bedenkingen. Deze wensen en

bedenkingen worden meegenomen in het proces naar de RES1.0.

- Goeree-Overflakkee, Hoeksche Waard, Midden-Holland hebben een ‘voorloper’ van de

concept-RES afgerond. Aan de colleges is instemming gevraagd om deze voorloper aan het

NPRES aan te bieden. In deze regio’s vinden de komende periode nog bijeenkomsten plaats

en wordt de besluitvorming over de concept-RES medio september 2020 afgerond. 

Deze RES’en zijn behandeld in GS op 19 mei jl. 

- Alblasserwaard heeft recent een concept-RES afgerond.

- Drechtsteden moet nog een besluit nemen in de stuurgroep over het proces.

 

In GS is afgesproken dat wanneer de zeven concept-RES’en medio 2020 klaar zijn, GS de balans

zullen opmaken en op basis daarvan bestuurlijke conclusies zullen trekken over de provinciale

inzet voor het vervolgproces naar de RES1.0. De tussenstand van de concept-regionale

energiestrategieën in Zuid-Holland zal binnenkort geagendeerd worden in GS.

 

De stuurgroep RES Ablasserwaard heeft een concept-RES afgerond en algemene besturen van

de gemeenten besluiten 26 en 28 mei 2020 over vaststelling van de RES. In de aanbiedingsbrief

van de voorzitter van de RES regio Ablasserwaard wordt Gedeputeerde Staten gevraagd om: 

 

· 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.

 

De brief is conform de andere brieven aan de voorzitters van de RES-regio’s opgesteld, waarbij

aangegeven is dat er op dit moment geen antwoord gegeven kan worden op het verzoek in te

stemmen met het bod.
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Financieel en fiscaal kader

Totaalbedrag, excl. BTW: n.v.t.

Ambitie 3, Schone energie voor iedereen, doel 3.1: Schone en duurzame elektriciteitsvoorziening

Financiële risico’s: n.v.t.

 

Juridisch kader

Het besluit om de concept-RES Alblasserwaard naar het Nationaal Programma RES te sturen

heeft geen juridische consequenties.

 

2 Voorafgaande besluitvorming

 

GS hebben in een brief van 21 januari 2020 aan het DB van Holland Rijnland aangegeven dat GS

de balans zal opmaken als de concept-RES’en medio 2020 gereed zijn.

 

3 Proces

 

De concept-RES is een tussenstap naar de RES1.0. GS maken de balans op van de concept-

RES’en. Deze wordt aangeboden aan PS met de uitnodiging om wensen en bedenkingen door te

geven, zodat GS die kunnen meenemen in het proces naar de RES1.0.

 

4 Participatie

 

Bij de ontwikkeling van de concept-RES’en zijn veel verschillende maatschappelijke partijen

betrokken en soms ook inwoners. De provincie heeft in overleg met de regio’s opdracht gegeven

voor een analyse naar het participatieproces. Het onderzoek bestaat uit een analyse, verzamelen

van goede voorbeelden en adviezen over het proces naar de RES1.0. Daarover wordt u nader

geïnformeerd.

 

5 Communicatiestrategie

 

Communicatie over de concept-RES vindt plaats door de regio.

 


