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GS-Voorstel

Besluitnummer

PZH-2020-757763311 DOS-2015-

0005387

Onderwerp

Vervolgproces regionale energiestrategieën

Advies

1. Vast te stellen de brief aan Provinciale Staten, waarin Gedeputeerde Staten het

vervolgproces naar de regionale energiestrategieën1.0 schetsen.

2. Vast te stellen de brief aan het college van gemeente Alphen aan den Rijn waarin wordt

voorgesteld om de uitnodiging, om een bezoek te brengen aan een aantal locaties, door

te spelen naar Provinciale Staten.

3. Vast te stellen de publiekssamenvatting bij het voorstel vervolgproces regionale

energiestrategieën.

Besluit GS

Vastgesteld met een machtiging voor de portefeuillehouder om:
-de brief van de gemeente Alphen aan den Rijn niet door te sturen naar Provinciale Staten en
hiertoe ook de laatste zin uit de brief aan de gemeente Alphen aan den Rijn te schrappen;
- in de brief aan Provinciale Staten in de tweede alinea, laatste zin het juiste jaartal te vermelden;
- in de publiekssamenvatting (na 1 juli) het jaartal van de energietransitie aan te geven.

Bijlagen

- Brief aan Provinciale Staten over het vervolgproces van de regionale energiestrategieën
- Brief van Alphen a/d Rijn aan Gedeputeerde Staten Zuid-Holland over energietransitie
- Brief van Gedeputeerde Staten aan college Alphen a/d Rijn over energietransitie

Status Datum vergadering Gedeputeerde Staten Eindtermijn

A-Openbaar 17 november 2020 17 november 2020
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1 Toelichting voor het College

 

Vervolgproces regionale energiestrategieën

Bij de bespreking van de regionale energiestrategieën (RES’en) 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.

Zie verder de bijgevoegde brief aan Provinciale Staten.

Voorgesteld wordt om in een technische sessie op 9 december 2020 aan de hand van een aantal

casussen het gesprek te voeren met Provinciale Staten. Gedacht wordt aan de windlocatie

Avelingen (waarover Provinciale Staten een lobbypaper hebben ontvangen), PCT-terrein Alphen

a/d Rijn (waarover ook de brief van de gemeente gaat en waarover is ingesproken tijdens de

commissievergadering op 9 september jl.) en het zonneveld in glastuinbouwgebied Tinte. In de

presentatie van de casussen zal ook ingegaan worden op de context van de omgeving zoals

andere ruimtelijke plannen en ontwikkelingen en beleidsuitgangspunten.

De betrokken portefeuillehouder(s) worden betrokken bij de voorbereiding van de presentatie over

de casussen. 

Uitnodiging gemeente Alphen aan den Rijn

De gemeente Alphen aan den Rijn brengt in haar brief aan het college onder de aandacht dat het

Groene Hart geen uniform gebied is. In het gebied van Den Haag tot Woerden wordt het

kenmerkende landschap afgewisseld door woonkernen en gebieden met economische

bedrijvigheid. Juist op de plekken in het Groene Hart en de gemeente Alphen waar grootschalige

economische activiteiten plaatsvinden, is substantiële verduurzaming mogelijk én noodzakelijk.

De gemeente nodigt het college uit om een aantal casussen te bezoeken. De brief is als bijlage

bijgevoegd.

Tijdens de commissievergadering BE op 9 september hebben de gemeente Alphen aan den Rijn

en een aantal ondernemers ingesproken om hun problematiek toe te lichten. Voorgesteld wordt

om het college van Alphen a/d Rijn te vragen de uitnodiging naar de Provinciale Staten door te

mogen spelen.

Financieel en fiscaal kader

Totaalbedrag excl. BTW : € 0,00

Programma  : Programma 3 - Schone energie voor iedereen

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

Juridisch kader

Geen bijzonderheden.
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2 Voorafgaande besluitvorming

 

Op 23 september 2020 hebben Provinciale Staten de wensen en bedenkingen vastgesteld voor

het vervolgproces naar de RES1.0.

 

3 Proces

 

De komende periode zal Provinciale Staten betrokken worden bij de ontwikkeling van de RES1.0

in een technische sessie en door agendering in de Statencommissie. 

De RES1.0 zal ter besluitvorming aan Provinciale Staten worden voorgelegd. 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

 Het participatieproces is beschreven in de bijgevoegde brief aan Provinciale Staten.

 

5 Communicatiestrategie

 

Naar aanleiding van dit voorstel vindt geen communicatie plaats.

 


