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Onderwerp

Reactie Gedeputeerde Staten op uw advies “Het Groene

Hart doet mee aan de energietransitie”.
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Bijlagen
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Bezoekadres

Zuid-Hollandplein 1

2596 AW  Den Haag

Tram 9 en de buslijnen

90, 385 en 386 stoppen

dichtbij het

provinciehuis. Vanaf

station Den Haag CS is

het tien minuten lopen.

De parkeerruimte voor

auto’s is beperkt.

Het PARK-advies “Het Groene Hart doet mee aan de energietransitie” is op donderdag 12

november 2020 aangeboden aan de voorzitter van het bestuurlijk platform Groene Hart en de drie

gedeputeerden energie van Noord-Holland, Utrecht en Zuid-Holland. In 2017 heeft de stuurgroep

Groene Hart de nota “Perspectief Groene Hart 2040” opgesteld. Dit advies is, net als een eerder

PARK-advies over bodemdaling, daar een vervolg op. Het advies is gericht aan Gedeputeerde

Staten van de drie provincies. U heeft dit advies samen met uw collega-PARK’s van de provincies

Utrecht en Noord-Holland opgesteld. Op 2 december 2020 heeft u dit advies met een presentatie

toegelicht aan Gedeputeerde Staten. 

Binnen het Groene Hart wordt in een zevental deelgebieden gewerkt aan de Regionale

Energiestrategieën (RES’en): Holland-Rijnland, Midden-Holland, Alblasserwaard, Drechtsteden,

Rotterdam-Den Haag, U16 en Noord-Holland-Zuid. Er zijn grote verschillen tussen de aanpak van

de RES’en en terecht signaleert u dat dit effect kan hebben op het Groene Hart als geheel. 

Wij geleiden u advies graag door aan onze RES-partners. De energietransitie in het Groene Hart

is een inhoudelijk en maatschappelijk complex onderwerp. Uw advies kent een inhoudelijk

navolgbare analyse van de concept-RES’en in het Groene Hart. Gedeputeerde Staten waarderen

dit advies zeer en zien aanleiding om een aantal zaken meer onder de aandacht te brengen. 

Bijgevoegd vindt u de brief aan de RES-trekkers waarmee het advies wordt begeleid. 

Tot slot bleek uit het gesprek met u dat u weinig concrete voorbeelden kent over integrale

toepassing van duurzame energieopwekking met andere opgaves. Ook vraagt u zich af wat het

effect is op de ruimtelijke samenhang als de nieuwere generaties windturbines op grotere afstand

van infrastructuur wordt geplaatst. De provincie voelt zich verantwoordelijk om het inzicht hierin te

vergroten. 

http://www.zuid-holland.nl
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Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,

secretaris, voorzitter,

 
 

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

Bijlage

- GS-brief aan de RES-trekkers


