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Vervolgproces RES

Geachte Statenleden,

Op 23 september heeft u uw wensen en bedenkingen vastgesteld voor het vervolgproces van de

regionale energiestrategieën, het vervolgproces naar de RES1.0.

In de commissie BE op 9 september is gedeeld dat er uiteindelijk keuzes gemaakt moeten

worden waarbij ruimtelijke kwaliteit, netimpact, kosten en participatie een rol spelen. Er is toen

afgesproken dat met de Statenwerkgroep RES nader verkend zal worden hoe Provinciale Staten

in dit proces betrokken worden, bijvoorbeeld door het bespreken van casussen in de commissie.

De RES’en1.0 zullen medio mei 2021 ter vaststelling aan u worden voorgelegd.

Met deze brief willen wij u informeren over:

- Het voorstel voor de wijze waarop wij u mee willen nemen in dit proces naar de RES1.0.

Dit is voorstel is afgestemd met de Statenwerkgroep RES.

- De planning naar de RES1.0.

- Participatie naar de RES1.0.

- Het proces naar de aanpassing van het omgevingsbeleid als de vastgesteld RES1.0 daar

aanleiding toe geeft.

Voorstel betrokkenheid PS naar de RES1.0

Voorgesteld wordt om in december 2020 en maart 2021 een gesprek te voeren over projecten en

denkrichtingen in de RES.

Wij stellen voor op 9 december 2020 een technische sessie te organiseren waarbij een aantal

casussen met u worden gedeeld die passen in de denkrichtingen van de concept-RES, maar

waar spanning is met het provinciale omgevingsbeleid.

Medio februari – dat is afhankelijk van de voortgang van de ontwikkeling van de RES - zullen wij

u een overzichtskaart toe sturen van Zuid-Holland waarin minimaal de volgende zaken zijn

opgenomen:
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a) De dan bekende zoekrichting en zoeklocaties van de regio’s als het gaat om duurzame

opwekinstallaties;

b) Huidige en toekomstige woningbouw en andere ruimtelijke ontwikkelingen;

c) Huidige en te ontwikkelen natuur.

Daarbij zullen wij aangeven waar er spanning is met het vigerende provinciaal beleid. Wij

adviseren u bij de bespreking van deze kaart in de commissie BE ook de commissie RWE te

betrekken.

Wij zullen de kaart updaten bij de definitieve afronding van de RES1.0. Deze kaart zal onderdeel

uitmaken van de ‘leeswijzer’ die wij zullen toevoegen bij de aanbieding van de RES1.0 . Met deze

kaart geven wij ook invulling aan de toezegging in de commissie BE van 28 oktober jl. Net als bij

de behandeling van de concept-RES zal u in de gelegenheid worden gesteld om technische

vragen te stellen over de RES1.0 voorafgaand aan de behandeling van de RES1.0 in de

Statencommissie.

Daarnaast zullen wij u, net als bij de concept-RES, de RES1.0 aanbieden op het moment dat

deze is vrijgegeven. Met als doel dat u dezelfde informatie heeft als de andere algemene

besturen en om de informatiestroom wat te spreiden.

Planning naar RES1.0

- 18 november 2020 CongRES

- 9 december 2020  Technische Sessie over casussen

- Medio Maart 2021 Afronding RES1.0 in stuurgroepen

- Maart 2021  Bespreking overzichtskaart ZH in Statencommissie BE

- April 2021  Besluitvorming RES1.0 in GS

- 24 mei 2021  Technische Sessie

(zo mogelijk met bestuurlijke trekkers van de regio’s)

- 26 mei 2021  Statencommissie BE

- 16 juni 2021  PS

- 1 juli 2021  Inlevertermijn RES1.0 aan NPRES

Participatie naar de RES1.0

In uw wensen en bedenkingen bij de concept-RES heeft u gevraagd om meer inhoud aan

procesparticipatie door inwoners en bedrijven te geven. Daarnaast heeft u gevraagd om in de

RES1.0 op te nemen hoe het traject rondom de participatie is verlopen.

Het participatieproces voor de RES1.0 is wisselend per RES. In de meeste gevallen wordt het

participatieproces uitgevoerd door de gemeenten onder regie van de regio. De provincie is

partner in het regionale proces, de rol die we daarbij kiezen in deze fase van het proces is die van

de samenwerkende overheid. De energietransitie is een maatschappelijke opgave. Onze doelen

kunnen we alleen met behulp van inspanningen van maatschappelijke en andere partners

bereiken. Daarnaast ondersteunen we gemeenten bij kennisontwikkeling en kennisdeling, een

lerend netwerk en de ontwikkeling van tools. De kennis die we in dit RES-proces opdoen is van

grote waarde voor het participatieproces voor de omgevingsvisie.
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Procesplanning aanpassing omgevingsbeleid

Als de vastgestelde RES1.0 daar aanleiding toe geeft zal het omgevingsbeleid daarop aangepast

moeten worden. De planning van de herziening van het Omgevingsbeleid - Module

Energietransitie zal worden afgestemd met de processen van gemeenten voor de aanpassing

van het gemeentelijk omgevingsbeleid. Globaal kan het proces er als volt uit zien:

- September 2021 Vaststellen Startnotitie Module Energie op basis van RES1.0

(besluit PS)

- Oktober 2021 Start ontwikkeling omgevingsbeleid

Milieu Effect Rapportage

Participatieproces, in aanvulling op participatieproces RES1.0

- Maart 2022  Ter inzage legging Ontwerp omgevingsbeleid (besluit PS)

- December 2022 Vaststellen omgevingsbeleid (besluit PS)

U zult de komende periode ook weer diverse uitnodigingen krijgen voor informatiebijeenkomsten

over de RES’en.

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,

secretaris, voorzitter,

drs. H.M.M. Koek drs. J. Smit


