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GS-Voorstel
Besluitnummer

PZH-2020-744476708 DOS-2015-
0005387

Onderwerp

Evaluatie lokale warmte-initiatieven in Zuid-Holland

 
Advies

1 . In te stemmen met het rapport ‘De warmtetransitie beginnen in de wijk: Een evaluatie
van warmte-initiatieven in Zuid-Holland’ waarin het college ter informatie denkrichtingen
mee geeft ten aanzien van lokale warmte-initiatieven;

2. Vast te stellen de brief waarmee het college Provinciale Staten informeert over het
rapport ‘De warmtetransitie beginnen in de wijk: Een evaluatie van warmte-initiatieven in
Zuid-Holland’. 

3. Vast te stellen de publiekssamenvatting over de het rapport ‘De 

warmtetransitie beginnen in de wijk: Een evaluatie van warmte-initiatieven in Zuid-
Holland’.
 

Besluit GS
Vastgesteld met een machtiging voor de portefeuillehouder om met het oog op
verwachtingsmanagement in de brief aan PS een passage toe te voegen over de grote
transitieopgave en dat we er met alleen de lokale initiatieven niet zijn, maar dat er meer nodig is.
 

Bijlagen

1 . Rapport ‘De warmtetransitie beginnen vanuit de wijk: Een evaluatie van lokale warmte-
initiatieven in Zuid-Holland.’ 

2. GS brief aan PS – Evaluatie lokale warmte-initiatieven in Zuid-Holland 

Status Datum vergadering Gedeputeerde Staten Eindtermijn
A-Openbaar 14 juli 2020 14 juli 2020
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1 Toelichting voor het College

 

Zie ook de brief aan PS. 

 

De komende twee jaar vindt veel besluitvorming plaatst rondom de warmtetransitie. Deze

besluiten zullen voor de komende decennia bepalend zijn voor het energiesysteem. Dit rapport

geeft daarom op korte termijn een aantal denkrichtingen mee specifiek voor lokale warmte-

initiatieven. 

 

Financieel en fiscaal kader

Totaalbedrag exclusief BTW : € 0,00

Programma   : Programma 3 - Schone energie voor iedereen

Financiële risico’s  : Er zijn geen financiële risico’s. 

 

Juridisch kader

n.v.t. 

 

2 Voorafgaande besluitvorming

 

Vaststelling van de subsidieregeling lokale initiatieven, verder is geen besluitvorming over dit

onderwerp geweest of in voorbereiding. 

 

3 Proces

 

Dit rapport is de eerste stap in een evaluatie van het beleid rondom lokale initiatieven in de

provincie Zuid-Holland. In de loop van 2020 wordt de gehele subsidieregeling lokale initiatieven

geëvalueerd. Dit rapport vormt in combinatie met deze evaluatie de basis voor het Programma

Lokale energie-initiatieven vanaf 2021.

 

De komende twee jaar vindt veel besluitvorming plaats rondom de warmtetransitie. Dit rapport

geeft daarom vooruitlopend op de algehele evaluatie op korte termijn een aantal denkrichtingen

mee specifiek voor lokale warmte-initiatieven. 

 

Het onderzoek wordt voor het vervolg gebruikt als onderlegger voor de voorstellen over het

Programma Lokale energie-initiatieven.

 

4 Participatie

 

In aanloop naar de analyse hebben wij ambtelijk gesprekken gevoerd met relevante stakeholders

en de warmte-initiatieven die gebruikt hebben gemaakt van de subsidiereling lokale energie-

initiatieven in Zuid-Holland. De gesprekken hadden tot doel om een duidelijk beeld te krijgen van

de inzet van de subsidie door de initiatieven, hun ervaring met de subsidie en hun verdere

behoefte. 

Uit deze consultatie blijkt een waardering voor de faciliterende en samenwerkende rol die de



3/3

provincie heeft gespeeld gedurende de aanvraag en verlening van de subsidie. 

 

5 Communicatiestrategie

 

Naast de toezending ter informatie van de rapportage aan de Provinciale Staten, zal het rapport

worden uitgebracht via de website om externe contacten in Zuid-Holland en de lokale warmte-

initiatieven te informeren. Daarnaast wordt via de reguliere kanalen over het rapport

gecommuniceerd. Dit rapport zal ook gedeeld worden via het “Lerend Netwerk” waar lokale

initiatieven bij aangesloten zijn. 

 

Naast dit rapport maken we korte rapportages van aansprekende projecten. In oktober willen we

een campagne rond warmte en isoleren doen, met veel sociale media inzet. Deze initiatieven

krijgen daarin ook een plek. Daarnaast komt er een platform voor kennisdeling van lokale

initiatieven, waarin deze initiatieven worden opgenomen. De kennis en lessen die we hebben

opgedaan delen we ook via de stakeholdersnieuwsbrief.


