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GS-Voorstel
Besluitnummer

PZH-2020-752049523 DOS-2015-
0005387

Onderwerp

Afdoeningsvoorstel moties 857-858-859 warmtehoofdinfrastructuur

 
Advies

1 . Vast te stellen de brief aan Provinciale Staten met betrekking tot de afdoening van de moties

857, 858 en 859 over de warmtehoofdinfrastructuur

2. Vast te stellen de publiekssamenvatting bij het voorstel met betrekking tot de afdoening van

moties 857-858-859 over de warmtehoofdinfrastructuur
 
Besluit GS
Vastgesteld met een machtiging voor de portefeuillehouder om in de brief aan PS:
- Ook het amendement 657 ‘Warmtenet in publieke handen’ aan te halen welke in dezelfde PS-
vergadering is aangenomen;
- De reactie van de DCMR waarnaar verwezen wordt op p.2 als bijlage toe te voegen;
- Op p.3 in de laatste zin ‘GS blijven’ te vervangen door ‘Het college blijft’;
- Consistent om te gaan met afkortingen door deze de eerste keer voluit te schrijven, waaronder
IPO, VNG, UvW;
- Witregels toe te voegen tussen de alinea’s;
- Tekstuele aanpassingen van ondergeschikt belang te maken met het oog op ‘Direct duidelijk’,
waaronder ‘discriminatoir’.
 

Bijlagen

1 . GS-brief aan PS m.b.t. afdoeningsvoorstel moties 857-858-859 warmtehoofdinfrastructuur

2. GS-brief aan EZK inzake motie 858 over aanpassen ETS d.d.26-11 -2019

Status Datum vergadering Gedeputeerde Staten Eindtermijn
A-Openbaar 6 oktober 2020 Niet van toepassing
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1 Toelichting voor het College

 

Zie GS-brief voor wat betreft de formele afdoening van de moties. 

De doelen van de drie moties blijven op de agenda staan. Bijvoorbeeld in:  

- de nog lopende onderhandeling tussen IPO c.s. en EZK over de nieuwe warmtewet. De

provincie is hierin betrokken via IPO (thema Energie); 

- de nog lopende en verdere uitwerking van de hoofdinfrastructuur warmte. Denk

bijvoorbeeld aan de vraag naar sturing op duurzaamheid. De provincie is voor de

hoofdinfrastructuur rechtstreeks gesprekspartner van EZK;

- het eigen beleid (omgevingsplan, warmteplan, bronnenstrategie) en de provinciale rol in

de plannen van gemeenten (transitievisies warmte) en regio (regionale structuur warmte).

Denk bijvoorbeeld aan het bronnenbeleid in relatie tot de vraag naar sturing op

duurzaamheid. Dit wordt in provinciaal beleid verwerkt. 

 

Financieel en fiscaal kader

Totaalbedrag excl. BTW  : € 0,00

Programma   : Programma 1 - Samen werken aan Zuid-Holland

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

 

Juridisch kader

Er zijn juridische gevolgen te voorzien. 

 

2 Voorafgaande besluitvorming

 Zie de GS-brief. 

 

3 Proces

 

Via enerzijds IPO en via anderzijds de rechtstreekse contacten met EZK rondom de

warmtehoofdinfrastructuur is aanvullende inzet gewenst om te zorgen dat de bedoelingen van de

drie moties landen in het regulerend kader van collectieve warmtevoorzieningen. 

 

4 Participatie

 Participatie speelt bij de afdoening van deze moties geen directe rol.  

 

5 Communicatiestrategie

 

Communicatie over de afdoening van de moties in directe zin is niet nodig buiten de brief die GS

aan PS stuurt.   

 


