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Onderwerp

Wensen en bedenkingen op de concept-regionale energiestrategieën in Zuid-Holland

 
Advies

1 . Vast te stellen het Statenvoorstel waarin Provinciale Staten gevraagd worden de wensen en

bedenkingen op de concept-RES’en vast te stellen voor het proces naar de RES1.0.

2. Vast te stellen de publiekssamenvatting over het Statenvoorstel Wensen en bedenkingen op

de concept-regionale energiestrategieën in Zuid-Holland.

Besluit GS
Vastgesteld met een machtiging voor de portefeuillehouder om:
-in het Statenvoorstel bij proces een zin toe te voegen ten aanzien van de brief van GS van 15
oktober 2019;
- in de bijlage van het Statenvoorstel als wens op te nemen dat de provinciale omgevingsvisie als
uitgangspunt wordt meegenomen bij de uitwerking van de scenario’s;
- in de bijlage van het Statenvoorstel als wens op te nemen om tijdig afstemming met Provinciale
Staten te zoeken over concrete scenario’s en locatiekeuzes, zodat een zorgvuldige afweging
gemaakt kan worden in het provinciale omgevingsbeleid.
 
.

Bijlagen
1 . Statenvoorstel - Wensen en bedenkingen op de concept-regionale energiestrategieën in

Zuid-Holland.

Status Datum vergadering Gedeputeerde Staten Eindtermijn
A-Openbaar 15 september 2020 30 september 2020
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1 Toelichting voor het College

 

Inleiding

GS hebben op 2 juni 2020 de Tussenstand van de concept-regionale energiestrategieën in

Zuid-Holland vastgesteld en naar Provinciale Staten gestuurd met het verzoek om hun wensen

en bedenkingen kenbaar te maken voor het proces naar de RES1.0.

 

Op 9 september 2020 zijn in de Statencommissie Bereikbaarheid en Energie de wensen en

bedenkingen op de concept-regionale energiestrategieën besproken. De Statencommissie heeft

aan GS gevraagd om op basis van deze discussie een Statenvoorstel te maken.

 

Er is door veel partijen aandacht gevraagd voor het participatieproces, de betrokkenheid van

inwoners en lokaal eigendom.

 

Veel wensen en bedenkingen zijn terug te leiden tot de aandachtspunten die GS hebben

benoemd in de Tussenstand en de brief aan PS. Het gaat om de concretere uitwerking van

besparen, warmte, zon op dak en opslag en energienetwerk. 

Daarnaast zijn er wensen geformuleerd voor:

- zicht op het energiesysteem in 2050 en innovatie

- inzicht in kosten en financiële haalbaarheid

- het maken van een integrale afweging

 

In de commissie is gedeeld dat er uiteindelijk keuzes gemaakt moeten worden waarbij

ruimtelijke kwaliteit, netimpact, kosten en participatie een rol spelen. Met de Statenwerkgroep

RES zal nader verkend worden hoe Provinciale Staten in dit proces betrokken worden,

bijvoorbeeld door het bespreken van casussen in de commissie.

 

Zie verder het Statenvoorstel.

 

Financieel en fiscaal kader

Totaalbedrag exclusief BTW : n.v.t.

Programma   : Programma 3, Schone energie voor iedereen, doel 3.1: 

  Schone en duurzame elektriciteitsvoorziening

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

 

Juridisch kader

Geen bijzonderheden.

 

2 Voorafgaande besluitvorming

 

De provincie heeft zich gecommitteerd aan het Klimaatakkoord. In het Uitvoeringsprogramma

‘Schone Energie voor Iedereen’ is hier uitwerking aan 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. 
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GS hebben op 2 juni 2020 op basis van deze aandachtspunten de balans opgemaakt over de

concept-RES’en en deze aan PS gestuurd voor wensen en bedenkingen.

 

3 Proces

 

Het Statenvoorstel zal op 23 september worden besproken in PS. In principe zal het

Statenvoorstel na besluitvorming met een lid-GS brief naar de bestuurlijke REStrekkers worden

gestuurd, tenzij de bespreking/besluitvorming in PS aanleiding geeft om een begeleidende GS

brief te sturen. In dat geval zal op 29 september de brief aan de bestuurlijke REStrekkers in GS

worden geagendeerd. Deze procedure moet vóór 1 oktober 2020 worden afgerond, zodat de

wensen en bedenkingen meegestuurd kunnen worden naar het Nationaal Programma RES bij

de aanbieding van de concept-RES. 

 

De concept-RES 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 bij het Nationaal Programma RES is 1 juli

2021 . Daarna worden de RES’en elke 2 jaar geactualiseerd

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. In de wensen en

bedenkingen van PS wordt hier ook aandacht voor gevraagd.

 

5 Communicatiestrategie

 

Communicatie over de concept-RES’en, de ontvangen wensen en bedenkingen en de

procedure naar de RES1.0 vindt door de betreffende regio plaats. Communicatie over het

Statenvoorstel vindt plaats door de griffie. Bij de verzending van de brief aan de bestuurlijke

REStrekkers kan eventueel aanvullende communicatie plaats vinden om de afronding van

zeven concept-regionale energiestrategieën in Zuid-Holland te markeren.

Op onze website is een plek ingericht waar informatie van alle zeven Zuid-Hollandse RES’en

staat. Regelmatig laten we partners uit de RES’en aan het woord, delen initiatieven en goede

voorbeelden, om zo een samenhangend beeld voor Zuid-Holland te laten zien, en kennis en

informatie te delen.

 


