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GS-Voorstel
Besluitnummer

PZH-2020-745089095 DOS-2020-
0005349

Onderwerp

Inzet middelen verduurzaming gebouwde omgeving

 
Advies

1 . Vast te stellen de brief aan Provinciale Staten waarmee de Staten worden geïnformeerd over
de inzet middelen verduurzaming gebouwde omgeving.

2. Vast te stellen de bijlage ''stedelijke transitieopgaven''.
3. Vast te stellen de publiekssamenvatting bij het voorstel inzet middelen verduurzaming

gebouwde omgeving 2020- 2023.

Besluit GS
Vastgesteld conform advies

Bijlagen
1 . Brief aan PS waarmee de Staten worden geïnformeerd over de inzet middelen verduurzaming

gebouwde omgeving.
2. Bijlage stedelijke transitieopgaven

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

 

Bij het vaststellen van de begroting 2019 is door Provinciale Staten een eenmalig budget van € 0,4

miljoen beschikbaar gesteld voor het versterken van de energieloketten in Zuid-Holland. Voorgesteld

wordt het resterende budget voor de energieloketten van € 311 .000 te besteden aan het project

‘’Stedelijke Transitieopgaven – Energietransitie met brede maatschappelijke impact’’.

 

Het nieuwe voorstel is in lijn met de oorspronkelijke doelen zoals geformuleerd in de begroting 2019,

en heeft meer aandacht voor het maken van maatschappelijke impact bij grotere kwetsbare groepen

omdat het meer gericht is op uitvoering, opschaling, haalbaarheid en betaalbaarheid. 

Financieel en fiscaal kader

Totaalbedrag excl. BTW  : € 311.000,-

Programma   : Ambitie 3 - Schone energie voor iedereen, doel 3-2   

                                                     Verduurzaming gebouwde omgeving.

Financiële risico’s  : n.v.t. 

Dit voorstel voor inzet van deze middelen zal via de najaarsnota aan Provinciale Staten ter

besluitvorming worden voorgelegd.

Beheersmaatregelen  : n.v.t.  

 

Juridisch kader

Er zijn geen juridische consequenties.

 

2 Voorafgaande besluitvorming

 

 

In de begroting 2019 zijn een aantal maatregelen opgenomen voor de verduurzaming van de

gebouwde omgeving. Bij het vaststellen van de Begroting 2019 is door Provinciale Staten een

eenmalig budget van € 0,4 miljoen beschikbaar gesteld voor het versterken van de

energieloketten in Zuid-Holland. Het budget is ter beschikking gesteld om regionale

energieloketten te ondersteunen bij actieve voorlichting aan particuliere eigenaren voor

energiebesparing en de verduurzaming van hun woning. Stand van zaken is momenteel dat

provinciale middelen, anders dan al in het bijstaan van monumenteneigenaren en VvE’s, beter tot

hun recht komen in andersoortige oplossingen voor het haalbaar en betaalbaar maken van de

verduurzaming van gebouwen dan via het inzetten voor de regionale energieloketten voor

particulieren.  Voor “het versneld verduurzamen van de woningen” kunnen we het resterende

budget beter aanwenden bij het ‘vraagstuk van haalbaar en betaalbaar’, gecombineerd met een

meer inclusieve gebiedsontwikkeling waar gemeenten voor staan.

 

Dit voorstel voor inzet van deze middelen zal via de najaarsnota aan Provinciale Staten ter

besluitvorming worden voorgelegd.
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3 Proces

Dit voorstel draagt bij aan bestuurlijke samenwerking binnen de provincie en met 3 andere provincies,

8 gemeenten en het ministerie Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties.

 

De financiële middelen worden anders ingezet en zal via de najaarsnota aan Provinciale Staten ter

besluitvorming worden voorgelegd.

4 Participatie

 

 

Zie hiervoor de toelichting bij Proces.

 

5 Communicatiestrategie

 

 

Nader af te stemmen met betrokken woordvoerders.

 

 


