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GS-Voorstel
Besluitnummer

PZH-2020-738820251 
DOS-2015-0005387

Onderwerp

Balans opmaken (voorlopers van) concept Regionale Energiestrategieën in Zuid-Holland

 
Advies

1 . Kennis te nemen van de notitie ‘Tussenstand (voorlopers van) concept-regionale

energiestrategieën in Zuid-Holland’ waarin een analyse is gemaakt van de inhoud van de

(voorlopers van) concept-RES’en in relatie tot de aandachtspunten van GS. 

2. Vast te stellen de brief aan PS, waarin GS hun belangrijkste constateringen doen op

basis van de notitie Tussenstand en PS vragen om wensen en bedenkingen kenbaar te

maken voor het proces naar de RES1.0.

3. Vast te stellen de brief aan de bestuurlijke trekkers waarin de GS-brief aan PS ter

kennisname wordt gestuurd 

4. Vast te stellen de publiekssamenvatting bij het voorstel balans opmaken (voorlopers van)

concept RES’en in Zuid-Holland
 
Besluit GS
Vastgesteld met een machtiging voor de portefeuillehouder:
- Om in de brief aan PS op p.3 bij ‘Constateringen bij de tussenstand’ de tekst bij het 5e
opsommingsstreepje te herschrijven. De zin ‘De ruimtelijke denkrichtingen … kwaliteit van het
landschap’ kan ten onrechte de indruk wekken dat de ruimtelijke kwaliteit bij elke RES geborgd is.
In de tekst moet concreet gemaakt worden bij welke concept-RES’en er spanning is met de
provinciale kaders/het coalitieakkoord;
- Om in de brief aan PS op p.4 bij het kopje ‘Wensen en bedenkingen’ toe te voegen dat GS de
concept-RES’en zal beoordelen aan de hand van de provinciale kaders;
- Om in de brief aan de bestuurlijke trekkers op p.1 aan de 1e alinea toe te voegen dat GS de
concept-RES’en zal beoordelen aan de hand van de provinciale kaders;
- Om in de notitie/presentatie ‘Tussenstand van de concept-RES’en in Zuid-Holland’ op p.15 bij
het onderdeel ‘Algemeen’ bij het 2e opsommingsteken concreet te maken dat er bij één concept-
RES spanning is met het coalitieakkoord;
- Om in de notitie/presentatie ‘Tussenstand van de concept-RES’en in Zuid-Holland’ op p.15 bij
het onderdeel ‘Wind’ de tekst te herschrijven.  De huidige tekst kan ten onrechte de indruk
wekken dat het goed aansluit. In de tekst moet concreet gemaakt worden in welk(e) gebied(en) er
spanning is met de provinciale kaders/het coalitieakkoord;
- Voor het maken van wijzigingen van ondergeschikt belang.
  
Dhr. Potjer stemt de aangepaste stukken via de mail af met GS.
 

Bijlagen

1 . Notitie ‘Tussenstand (voorlopers van) concept-Regionale Energiestrategieën in Zuid-

Holland’

2. GS-brief aan PS

Status Datum vergadering Gedeputeerde Staten Eindtermijn
A-Openbaar 2 juni 2020 n.v.t.
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3. Brief aan de bestuurlijk trekkers van de RES’en in Zuid-Holland 
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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.

 

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. Inmiddels hebben zes Zuid-Hollandse regio’s

(voorlopers van) concept-RES’en afgerond. Op 26 mei jl. heeft u kennisgenomen van deze

RES’en en ingestemd met verzending naar het Nationaal Programma RES. 

 

Dat sommige regio’s een voorloper van een concept-RES hebben afgerond heeft te maken met

de coronamaatregelen en het besluit van het Nationaal Programma RES (NPRES) om het

tijdschema te verruimen. De planning voor het aanleveren van de concept-RES is verruimd van 1

juni naar 1 oktober 2020. 

 

Zie voor meer achtergrondinformatie en de stand van zaken in Zuid-Holland de GS-brief aan PS.

 

Balans opmaken

In de notitie ‘Tussenstand van de concept-regionale energiestrategieën in Zuid-Holland’ is een

analyse gemaakt van de inhoud van de RES’en op basis van de aandachtspunten die GS hebben

meegegeven: besparen, zon op dak, warmte, ruimtelijke kwaliteit, participatie, lokale initiatieven,

relatie met omgevingsvisie aangevuld met participatie en een beschouwing van de uitgevoerde

netimpactanalyse. 

 

Samengevat leidt deze tussenstand tot de volgende conclusies:

1 . De onderwerpen waarvoor GS aandacht hebben gevraagd komen in alle concept-

RES’en terug. Het gaat dan om besparen, zon op dak, warmte, ruimtelijke kwaliteit,

lokale initiatieven, relatie met omgevingsvisie. Deze onderwerpen vragen een verdere

uitwerking in het proces naar de RES1.0.

2. Met de acties en financiële middelen uit het ‘programma schone energie voor iedereen’

kan de provincie daar een goede bijdrage aan leveren.

3. De ambitie voor de grootschalige opwek van duurzame elektriciteit is opgeteld in Zuid-

Holland ruim 6 TWh in 2030.

4. De gezamenlijke Zuid-Hollandse regio’s leveren daarmee hun bijdrage aan de 35 TWH.

5. Om deze ambitie te realiseren is de inzet van windenergie (naast de bestaande afspraak

in het Energieakkoord en de inzet op zon op dak) noodzakelijk. 

6. In de RES’en zijn diverse denkrichtingen uitgewerkt voor het realiseren van de opgave,

als startpunt voor verder gesprek. De ene denkrichting sluit beter aan bij de provinciale

uitgangspunten dan de ander.
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In de GS-brief aan PS zijn de belangrijkste constateringen op basis van de notitie Tussenstand

opgenomen. Er is nog geen inzet van GS bepaald naar de RES1.0. Die volgt in het PS-besluit in

september.  

 

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 in het proces naar de RES1.0 samen met de regio’s locaties langs infrastructuur

verder uit te werken/onderzoeken en mee te werken aan het onderzoek van regio’s om de

energietransitie op innovatieve manieren te koppelen aan andere opgaven

(energielandschappen) heeft geen juridische consequenties.

 

2 Voorafgaande besluitvorming

 

GS hebben steun uitgesproken aan het Klimaatakkoord in het Coalitieakkoord. In het

Uitvoeringsprogramma ‘Schone Energie voor Iedereen’ is hier aan uitwerking gegeven. GS

hebben in een brief van 15 oktober 2019 aan de bestuurlijke trekkers van de RES’en aangegeven

wat de aandachtspunten zijn van GS.

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

 

Het opmaken van de balans van de concept RES’en is een tussenstap naar de RES1.0. In de

RES1.0 zal een concreter beeld wordt neergezet van de ruimtelijke doorwerking van de opgave

om meer duurzame elektriciteit op te wekken. De inlevertermijn voor de RES1.0 is 1 juli 2021

Voor mogelijke wijzigingen in gemeentelijk en provinciaal omgevingsbeleid zal een proces tot

beleidswijziging starten, zodat de voorgenomen voorstellen uiterlijk in 2025 vergunbaar zijn.

 

4 Participatie

 

In het proces waarin de RES’en tot stand zijn gekomen en verder worden ontwikkeld is

participatie een belangrijk onderdeel. Tot nu toe zijn door de regio’s met name

vertegenwoordigers van maatschappelijke partijen betrokken geweest. Aan de gebruikers en

bewoners van de gebieden wordt in de komende fase van het  RES-proces door de regio’s en -

met name - de gemeenten de mogelijkheid geboden te participeren. Hierbij is het belangrijk op te

merken dat gemeenten hun gesprekken met inwoners veelal breder insteken dan alleen de RES.

Onder de koepel duurzaamheid zijn veel gemeenten in goed gesprek met hun inwoners. Als

provincie bieden we ondersteuning aan gemeenten en regio’s om hier invulling aan te geven. We

benutten hierbij ook ons provinciale Participatiekompas, waarin we gekoppeld aan de wijze van

overheidssturing invulling geven aan de vorm van participatie.

De provincie heeft in overleg met de regio’s opdracht gegeven voor een analyse naar het
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participatieproces naar de concept-RES. Het onderzoek bestaat uit een analyse, verzamelen van

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

geïnformeerd.

 

Een onderwerp dat in ieder geval meer aandacht verdiend is het participatiedilemma. In een goed

ingericht participatieproces beïnvloeden partijen elkaar. Dat betekent ook bereidheid om naar

elkaars argumenten te luisteren en te proberen een gezamenlijke visie te ontwikkelen.

Democratisch tot stand gekomen kaders zijn erg belangrijk, maar staan deze altijd boven

participatief tot stand gekomen inzichten? Voor de volgende fase is het goed om een beter en

gedeeld beeld te ontwikkelen over de invloed van participatie en de positie van de

volksvertegenwoordigers. 

 

5 Communicatiestrategie

 

Communicatie over deze eerste (voorlopers van) concept RES’en vindt door de betreffende regio

plaats.

De provincie communiceert over het totaalbeeld voor heel Zuid-Holland.  Daarover zal een kort

filmpje worden gemaakt waarin gedeputeerde Potjer de provinciale visie op het RES-proces zal

duiden en de rol van het Programma ‘Schone energie voor iedereen’ daarin, aangevuld met een

bericht in onze nieuwsbrief.

De provincie speelt een verbindende rol in de RES’en. Het opmaken van de balans is een

momentopname, de samenwerking is voor de lange termijn. Op onze website richten we een plek

in waar informatie van alle zeven Zuid-Hollandse RES’en staat. Regelmatig laten we partners uit

de RES’en aan het woord, delen cases en best practices, om zo een samenhangend beeld voor

Zuid-Holland te laten zien, en kennis en informatie te delen.  

 


