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Het 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

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

van de drie provincies. De Provinciaal Adviseur Ruimtelijke Kwaliteit (PARK) Noël van Dooren

heeft dit advies samen met zijn collega-PARK’s van de provincies Utrecht en Noord-Holland

opgesteld. Op 1 december 2020 heeft hij 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. Vijf van deze gebieden liggen in Zuid-Holland.

Er zijn grote verschillen tussen de aanpak van de RES’en en terecht signaleren de PARK’s dat dit

effect kan hebben op het Groene Hart als geheel. 

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

is een inhoudelijk en maatschappelijk complex onderwerp. Gedeputeerde Staten lezen in het

PARK-advies een inhoudelijk navolgbare analyse van de concept-RES’en in het Groene Hart. Wij

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

brengen. 

Wij hechten groot belang aan het Groene Hart als herkenbare eenheid, met samenhangende en

unieke kwaliteiten. Het is een landschap waarmee zorgvuldig moet worden omgesprongen met

grote betekenis voor de omliggende gebieden en haar inwoners. Tegelijkertijd speelt er in het

Groene Hart een aantal majeure opgaves, die niet genegeerd kunnen worden. Dit zijn de
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landbouwtransitie, tegengaan van bodemdaling, de stikstofcrisis en ook de energietransitie. Dit

tekent de complexiteit van het vraagstuk. 

Wij vragen aandacht voor de verschillende verantwoordelijkheden en rollen van de provincie in dit

proces. De provincie is aan de ene kant partner in zeven RES’en, die ieder een eigen dynamiek

en proces kennen, en heeft aan de andere kant een kaderstellende verantwoordelijkheid voor

ruimtelijke ordening en ruimtelijke kwaliteit. Werken en denken over de grenzen heen vraagt om

tijdige afstemming tussen de RES’en onderling. Het vraagt ook om een gesprek over de omgang

met deze grenzen in de Algemene Besturen van provincies, gemeenten en waterschappen. 

In het PARK-advies staat dat een aantal zaken meer aandacht behoeft in de RES. Ons College

heeft in een brief van 15 oktober 2019 aan de bestuurlijke trekkers van de RES’en aangegeven

wat de aandachtspunten zijn van Gedeputeerde Staten op basis van het coalitieakkoord.

Vervolgens hebben wij op 28 september 2020 de wensen en bedenkingen van Provinciale

Staten  meegegeven naar aanleiding van de RES 0.5. 

Provinciale Staten vragen bij het verder uitwerken van locatiekeuzes en scenario’s al aandacht

voor:

- De samenhang in ruimtelijke kwaliteit tussen de Zuid-Hollandse regio's onderling en

buurregio's in de andere provincies.

- De provinciale omgevingsvisie als uitgangspunt bij de uitwerking van scenario’s;

- Een zorgvuldige afweging waarbij er nadrukkelijk aandacht is voor de landschappelijke

en ruimtelijke kwaliteit, de netimpact en de juiste energiemix, de betaalbaarheid en

participatie.

- Tijdige afstemming met Provinciale Staten over concrete scenario's en locatiekeuzes,

zodat ook zij een zorgvuldige afweging kunnen maken in het provinciale

omgevingsbeleid.

- Nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen rondom energie als kans zien om een gebied integraal

op te waarderen en te versterken. Zoek naar meekoppelkansen en maak verbinding met

andere opgaves. 

Gedeputeerde Staten erkennen het belang van het regionale proces. Participatie en draagvlak

zijn belangrijk om stappen verder te komen in de energietransitie. De tijd tot aan de oplevering

van de RES 1.0 is krap en iedereen doet zijn uiterste best. In navolging van de wensen en

bedenkingen vragen Gedeputeerde Staten naar aanleiding van het advies om het volgende mee

te nemen in de RES-processen:

- Voor de samenhang in ruimtelijke kwaliteit binnen Zuid-Holland en met de buurregio’s

zijn de uitgangspunten van onze provinciale inbreng terug te vinden in ons

omgevingsbeleid waar we bijvoorbeeld terughoudend zijn met ontwikkelingen in

gebieden met (zeer) bijzondere waarden of een hoge kwetsbaarheid middels de

beschermingscategorieën ruimtelijke kwaliteit.  

- Kijk voor de samenhang ook naar doorgaande landschappelijke structuren over de

grenzen heen. 

- Maak de ruimtelijke impact van mogelijke zoekgebieden zichtbaar. Vertaal de locaties op

kaart naar 3d-visualisaties en test ze vanuit verschillende standpunten. Maak gebruik

van deze informatie in de verdere afweging en het participatieproces. 
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Bovenstaande geldt niet alleen voor de RES’en in het Groene Hart. Het zijn vraagstukken waar

we provinciebreed mee aan de slag moeten. Werk integraal, zoek de verbinding en zorg voor

verbeelding. In de stuurgroepen willen we met u verkennen hoe we vorm kunnen geven aan de

bovenstaande punten. De provincie stelt hier middelen en expertise voor beschikbaar. 

Als de vastgestelde RES1.0 daar aanleiding toe geeft zullen we de module energietransitie in het

omgevingsbeleid vernieuwen. De planning van de herziening van het Omgevingsbeleid – Module

Energietransitie stemmen we af met de processen van gemeenten voor de aanpassing van het

gemeentelijk omgevingsbeleid.

Tot slot blijkt uit het gesprek met de PARK dat hij weinig concrete voorbeelden kent over integrale

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

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

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

te vergroten. 

Hoogachtend, 

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,

secretaris, voorzitter,

 
 

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

Bijlage

- Aanbiedingsbrief PARK-advies

- PARK-advies “Het Groene Hart doet mee aan de energietransitie”


