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Geachte Statenleden, 

 

In de Statencommissie Bereikbaarheid en Energie op 8 april 2020 hebben GS toegezegd

schriftelijk te reageren op onderstaande aanvullende aandachtspunten voor de regionale

energiestrategieën (RES’en).

Aandachtspunten GS in RES proces

De belangrijkste aandachtspunten voor GS in het RES-proces staan opgesomd in de bijlage van GSbrief van 15

oktober 2019. Gedeputeerde de heer Potjer heeft -in lijn met de GSbrief- in de werkgroep RES aangegeven dat,

indien u nog een concrete aanvulling hierop heeft, u deze kan benoemen, hij wil deze aanvulling dan graag

bespreken in de commissie. 

Binnengekomen verzoeken met concrete aanvulling ter bespreking:

- Mevrouw Nelisse (VVD): 

1) Met de inzet op zon en wind wordt een weersafhankelijkheid gecreëerd. Een oplossing daarvoor is de inzet

op opslag. Die ontbreekt wat mij betreft in het rijtje.

2) Met de inzet op nieuwe, innovatieve technologie, is er behoefte aan onderzoek, kennisdeling, pilots etc. Dit is

een gemeente-overschrijdende zaak. Wat mij betreft goed als de provincie hierin samen met de lagere

overheden op inzet. 

3) Wat is de inzet van PZH bij Holland Rijnland, waar het moeilijk lijkt om de doelen te halen met alleen zon en

wind?

Wij waarderen uw aandacht voor het RES-proces. De Statenwerkgroep RES doet daarin goed

werk. Dat is ook belangrijk want de samenwerking in het RES-proces is complex en de RES is

een nieuw product waarover Provinciale Staten uiteindelijk ook een beslissing moeten nemen. 

 

In de drie punten die zijn geagendeerd sluit het eerste punt aan bij de aandachtspunten, het

tweede punt zien wij als een oproep en het derde punt als een vraag. 
 

http://www.zuid-holland.nl
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1 . Met de inzet op zon en wind wordt een weersafhankelijkheid gecreëerd. Een oplossing

daarvoor is de inzet op opslag. Die ontbreekt wat mij betreft in het rijtje. 

 

Het is inderdaad een belangrijk aandachtspunt, wij zullen dat meenemen. 

Zon en wind zijn complementair en de combinatie draagt juist bij aan meer stabiliteit op het

net. Tennet heeft het initiatief genomen om elektrische auto’s in te zetten voor buffering. Het

Klimaatakkoord bevat ook afspraken over de wijze waarop in die flexibiliteitsbehoefte binnen

het elektriciteitssysteem kan worden voorzien, in de vorm van opslag, conversie,

interconnectie met het buitenland, regelbaar vermogen en vraagsturing. Op landelijk en

provinciaal niveau wordt hier onderzoek naar gedaan. De provincie is daarom ook een

systeemintegratiestudie gestart. In het uitvoeringsprogramma ‘Schone energie voor iedereen’

is hiervoor bij het onderwerp Vernieuwen en innoveren van het energie- en

grondstoffensysteem ruimschoots aandacht. De plannen uit onze waterstofvisie dragen hier

ook aan bij (rol van waterstof in het energiesysteem). 

 

2. Met de inzet op nieuwe, innovatieve technologie, is er behoefte aan onderzoek, kennisdeling,

pilots etc. Dit is een gemeente-overschrijdende zaak. Wat mij betreft goed als de provincie

hierin samen met de lagere overheden op inzet.

 

Daar zijn wij het helemaal mee eens. In het uitvoeringsprogramma ‘Schone energie voor

iedereen’ is energie-innovatie een belangrijk thema. Wij zetten daarbij ook in op het delen

van kennis. Een mooi voorbeeld daarvan is de wijze waarop wij gemeenten ondersteunen

met de procesadviseurs gebouwde omgeving. 

Overigens maken wij de kanttekening dat innovatieve oplossingen meestal enige tijd nodig

hebben om een significante bijdrage te leveren. Bij zonne- en windenergie duurde dat

bijvoorbeeld ook enige decennia.
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3. Wat is de inzet van PZH bij Holland Rijnland, waar het moeilijk lijkt om de doelen te halen

met alleen zon en wind?

 

De provincie heeft zich gecommitteerd aan de doelen door ondertekening van het

Energieakkoord Holland Rijnland in 2017. Wat onze inzet is in het vervolg van het RES-

proces gaan we nog bepalen. We hebben afgesproken dat we de concept-RES’en niet

individueel, maar in samenhang gaan bespreken en op basis daarvan bestuurlijke conclusies

trekken over de provinciale inzet. Wanneer de zeven concept RES’en klaar zijn, maken we

als GS de balans op. We kijken naar het totaalbeeld van de Zuid-Hollandse RES’en. We

kijken ook naar samenhang, integraliteit, doelbereik en het bovenregionale aspect op

provinciaal schaalniveau.

Hoogachtend,

 

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,

secretaris, voorzitter,

 
 

drs. H.M.M. Koek drs. J. Smit

  


