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GS-Voorstel
Besluitnummer

PZH-2020-750031000 DOS-2015-
0005387

Onderwerp

Concept Regionale Energiestrategieën Midden-Holland, Hoeksche Waard en Goeree-

Overflakkee

 
Advies

1 . Kennis te nemen van de concept Regionale Energiestrategieën van de regio’s Midden-

Holland, Hoeksche Waard en Goeree-Overflakkee.

2. Vast te stellen de brief aan de bestuurlijk trekkers van de RES regio’s Midden-Holland,

Hoeksche Waard, Goeree-Overflakkee, waarin het College van Gedeputeerde Staten

aangeeft akkoord te gaan met verzending van de concept-RES’en naar het Nationaal

Programma RES.

3. Vast te stellen de brief aan Provinciale Staten waarmee zij worden geïnformeerd over de

brief aan de bestuurlijk trekkers van de RES regio’s Midden-Holland, Hoeksche Waard

en Goeree-Overflakkee.

4. Vast te stellen de publiekssamenvatting over de concept Regionale Energiestrategieën

va de regio’s  Midden-Holland, Hoeksche Waard en Goeree-Overflakkee.

Besluit GS
Vastgesteld conform advies.

Bijlagen
- 1 . Concept RES Midden Holland, versie ter vaststelling september 2020 (bijlage 1a en

1b)
- 2. Regionale Energiestrategie Regio Hoeksche Waard. Definitief concept 2 september

2020 (bijlage 2a en 2b)
- 3. Concept RES Goeree-Overflakkee
- 4. GS-Brief aan de bestuurlijk trekkers RES-regio’s Midden Holland, Hoeksche Waard en

Goeree-Overflakkee 
- GS Brief aan PS over de concept RES van de regio’s Midden-Holland, Hoeksche Waard

en Goeree-Overflakkee

Status Datum vergadering Gedeputeerde Staten Eindtermijn
A-Openbaar 15 september 2020 29 september 2020



2/4

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. 

 

Vóór 1 juni 2020 zijn bij het nationaal programma de (voorlopers van) de concept-RES in geleverd

voor een tussentijdse kwalitatieve analyse van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL). Op 1

oktober moeten alle regio’s een concept-RES hebben ingeleverd en start PBL de RES-analyse

(kwantitatief en kwalitatief). In onze provincie hebben de regio’s Holland-Rijnland, Rotterdam-Den

Haag, Alblasserwaard en Drechtsteden inmiddels een concept-RES afgerond en opgestuurd naar

Nationaal Programma (NP) RES. De regio’s Midden-Holland, Goeree-Overflakkee en Hoeksche

Waard hadden op 1 juni een voorloper van een concept-RES ingeleverd en leveren per 1 oktober

hun concept-RES in. 

 

Midden Holland

Na 1 juni hebben de gemeenteraden in Midden-Holland en het Hoogheemraadschap van Rijnland

gebruik gemaakt van de mogelijkheden om via zienswijzen wensen en bedenkingen mee te geven

aan de Stuurgroep RES Midden Holland. Dit heeft geleid tot een aantal aanpassingen van de

voorlopige concept-RES. De belangrijkste wijzigingen zijn:

1 . Het opnemen van een paragraaf met randvoorwaarden om succesvol tot een RES1.0 te komen

(kostenneutraliteit van de energietransitie, meer middelen nodig, aanpassen beleid van de

betrokken overheden).

2. Meer nadruk op belang van, besparing, participatie en lokaal eigenaarschap.

3. Rekenkundige verdeling van de ambitie voor de opwek van elektriciteit over de gemeenten.

4. Toevoeging dat de regio ten behoeve de regionale structuur warmte alternatieve strategieën met

regionale bronnen moet ontwikkelen om minder afhankelijk te zijn van import van warmte van

buiten de regio.

 

De gemeenteraden is gevraagd voor 1 oktober deze concept-RES vast te stellen. Ook de provincie

en de waterschappen is gevraagd om in te stemmen met het versturen van de concept- RES aan het

Nationaal Programma RES voor 1 oktober.

 

Goeree-Overflakkee

Na 1 juni zijn de gemeenteraad van Goeree-Overflakkee, de algemene vergadering van het

waterschap Hollandsche Delta en Provinciale Staten van Zuid-Holland via een webinar geïnformeerd

over de concept RES. Er bestaat voor deze gremia de mogelijkheid om wensen en bedenkingen in te

dienen, die zullen worden meegenomen in de RES 1 .0. die in 2021 moet worden vastgesteld en

ingediend. De concept RES van Goeree-Overflakkee is derhalve ongewijzigd ten opzichte van de

voorloper, die was ingediend bij PBL. 
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Hoeksche Waard

Na indiening van de voorlopige concept-RES Hoeksche Waard bij het NPRES, heeft behandeling in

de raad van gemeente Hoeksche Waard niet geleid tot een schriftelijke reactie van de raad over de

voorlopige concept-RES. De verwachting is dat de voorlopige concept-RES uiteindelijk ongewijzigd

als definitieve concept-RES aan het NPRES zal worden toegezonden. 

 

In het geval van de regio’s Hoeksche Waard en Goeree-Overflakkee wordt met dit besluit het

akkoord op verzending feitelijk nogmaals bevestigd. 

 

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. Per brief van 2 juni jl. is Provinciale Staten gevraagd

hiervoor wensen en bedenkingen mee te geven. Bespreking van deze wensen en bedenkingen vindt

plaats in de commissie Bereikbaarheid en Energie van 9 september en op 23 september in

Provinciale Staten.

 

De brief aan de RES regio’s Midden Holland, Hoeksche Waard en Goeree-Overflakkee is conform

de eerdere brieven aan de bestuurlijk trekkers van de RES-regio’s vorm gegeven. Net als in de brief

aan de RES-regio’s Alblasserwaard en Drechtsteden wordt er gewezen op de wensen en

bedenkingen procedure die nu loopt met Provinciale Staten.

 

Financieel en fiscaal kader

Totaalbedrag excusief BTW: n.v.t.

Programma: Programma 3 - Schone energie voor iedereen, doel 3.1. Schone en duurzame

elctriciteitsvoorziening

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

 

Juridisch kader

Het besluit om de concept-RES Midden-Holland, Hoeksche Waard en Goeree-Overflakkee naar het

Nationaal Programma RES te sturen heeft geen juridische consequenties.

 

2 Voorafgaande besluitvorming

 

Op 26 mei hebben GS ingestemd met het opsturen van de voorlopers van de concept RES van

Midden Holland, Hoeksche Waard en Goeree-Overflakkee aan het Nationaal Programma RES per 1

juni ten behoeve van een tussentijds kwalitatieve analyse door het Planbureau voor de

Leefomgeving.

 

3 Proces

 

De concept-RES is een tussenstap naar de RES1.0. GS maken de balans op van de concept-

RES’en. PS zijn uitgenodigd om wensen en bedenkingen door te geven, zodat GS die kunnen

meenemen in het proces naar de RES1.0. De concept-RES Midden Holland is op 2 september 2020

ter kennisname aan PS gestuurd zodat deze betrokken kan worden bij de bespreking van de wensen

en bedenkingen in de commissie BE van 9 september.
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4 Participatie

 

Bij de ontwikkeling van de concept-RES’en zijn veel verschillende maatschappelijke partijen

betrokken geweest. Voor het proces richting de RES 1 .0 is voor de RES-regio Midden Holland een

participatieplan in ontwikkeling waarbij nadrukkelijk het betrekken van inwoners centraal staat.

 

De regio Hoeksche Waard heeft inwoners en maatschappelijke organisatie via schetsbijeenkomsten

(3 stuks) en meedenkavonden (2 stuks) betrokken bij het opzetten van de RES. Door COVID-19 is

de laatste meedenkavond met inwoners uit de Hoeksche Waard komen te vervallen. Momenteel

werkt de regio  aan een participatieplan om inwoners en maatschappelijke organisatie te blijven

betrekken.

 

De gemeente Goeree-Overflakkee heeft een website gelanceerd, waarin informatie over de RES te

vinden is. Daarnaast heeft de gemeente Goeree-Overflakkee een participatieplan ontwikkeld waarin

de participatie en communicatie van de RES, de RAS en de transitie visie Warmte integraal is

beschreven. 

 

5 Communicatiestrategie

 Communicatie over de concept-RES vindt plaats door de regio’s.

 


