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GS-Voorstel

Besluitnummer

PZH-2020-760609474 

DOS-2018-0005608

Onderwerp

De reactie van Gedeputeerde Staten op het advies “Het Groene Hart doet mee aan de

energietransitie” van de Provinciaal Adviseur Ruimtelijke Kwaliteit 

Advies

1. Vast te stellen de brief aan de Provinciaal Adviseur Ruimtelijke Kwaliteit waarin de reactie

van Gedeputeerde Staten op het advies “Het Groene Hart doet mee aan de

energietransitie” is opgenomen.

2. Vast te stellen de brief aan de RES-trekkers waarmee het advies “Het Groene Hart doet

mee aan de energietransitie” wordt doorgeleid. 

3. Vast te stellen de brief aan Provinciale Staten waarmee de brieven met daarin de reactie

van Gedeputeerde Staten op het advies Energielandschappen van de Provinciaal Adviseur

Ruimtelijke Kwaliteit wordt aangeboden aan Provinciale Staten.

4. Vast te stellen de publiekssamenvatting over de reactie van Gedeputeerde Staten op het

advies Energielandschappen van de Provinciaal Adviseur Ruimtelijke Kwaliteit.

Besluit GS

Vastgesteld met een machtiging voor de portefeuillehouder om:
- In de brieven een verwijzing toe te voegen naar de perspectiefnota. Het onderzoek van de
PARK is daar een vervolg op;
- In afstemming met mevr. Koning in de brieven aan de RES-trekkers en de PARK de laatste
alinea te verduidelijken, waaronder de zin ‘De provincie gaat … kennis te vergroten’.

Bijlagen

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

2. Aanbiedingsbrief PARK-advies

3. GS-brief aan PARK

4. GS-brief aan RES-trekkers

5. GS-brief aan PS - Reactie Gedeputeerde Staten op advies “Het Groene Hart doet mee

aan de energietransitie” van de Provinciaal Adviseur Ruimtelijke Kwaliteit

Status Datum vergadering Gedeputeerde Staten Eindtermijn

A-Openbaar 15 december 2020 N.v.t.
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1 Toelichting voor het College

 

Op 1 december 2020 heeft Provinciaal Adviseur Ruimtelijke Kwaliteit (PARK) Noël van Dooren

zijn advies ‘Het Groene Hart doet mee aan de energietransitie” met een presentatie toegelicht aan

Gedeputeerde Staten. Afgesproken is dat het college dit advies met een reactie doorgeleidt naar

de bestuurlijke RES-trekkers. 

Er wordt bij de doorgeleiding in lijn met de wensen en bedenkingen van Provinciale Staten

aandacht gevraagd voor de samenhang tussen de RES’en, de verbinding met andere opgaves en

de verbeelding van de mogelijke zoekgebieden. Daarbij wordt gewezen op de verschillende rollen

die de provincie heeft. De provincie is aan de ene kant partner in de RES, met zijn eigen proces

per gebied,  en kent aan de andere kant een kaderstellende verantwoordelijkheid voor ruimtelijke

ordening en ruimtelijke kwaliteit.

Het advies en de aandacht die wij daarvoor vragen legt mogelijk extra druk op de al complexe

processen in de RES-regio’s. Het doel van het advies is om tot betere en transparantere plannen

te komen. 

Vanuit de RES-processen zijn de signalen op het advies wisselend. Er zijn RES-regio’s die dit

advies een steun in de rug vinden voor hun proces en zoekgebieden (Alblasserwaard). Er zijn ook

regio’s die het advies niet passend vinden bij het huidige regionale proces en de ideeën over

zoeklocaties en bang zijn voor verstoring van dit proces (Holland-Rijnland). RES-regio’s geven

daarnaast het signaal af dat de provincie kleur moet bekennen. Ook omdat de maanden januari

en februari cruciaal zijn voor het proces. Onder welke voorwaarden (bijvoorbeeld op basis van de

analyse van het PARK-advies) is er in het Groene Hart wel ruimte voor grootschalige opwek,

zodat de regio’s hun aandeel aan de energietransitie op zich kunnen nemen? Of is grootschalige

opwek in het Groene Hart uitgesloten. Die helderheid wordt met deze reactie aan de RES-regio’s

nog niet gegeven.

Tot slot bleek uit het gesprek met de PARK dat er onvoldoende voorbeelden beschikbaar zijn

over de mogelijkheden om grootschalige opwek te verbinden aan andere opgaves en de

ruimtelijke impact van de nieuwe generatie turbines op de omgeving. De provincie gaat aan de

slag om deze kennis te vergroten. 

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

De provinciale omgevingsvisie is het bestaande juridische kader.

 

2 Voorafgaande besluitvorming
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De Regionale Energiestrategieën zijn in juli 2020 in concept gereed gekomen. In september 2020

hebben Provinciale Staten hierop gereageerd met “wensen en bedenkingen”. Het advies van de

PARK is gebaseerd op de concept-Regionale Energiestrategieën. 

 

3 Proces

 

De doorgeleidingsbrief en het advies worden verstuurd naar de RES-trekkers. De PARK krijgt een

korte reactie met bijgevoegd de brief naar de RES-trekkers. Beide brieven worden ter

kennisname aangeboden aan Provinciale Staten.   

In maart 2021 worden de RES’en in de stuurgroepen afgerond zodat tijdig gestart kan worden

met de bestuurlijke procedures om tot besluitvorming te komen. De inlevertermijn van de RES

aan NPRES is 1 juli 2021.  

 

4 Participatie en rolneming

 Participatie verloopt via de RES-processen. 

 

5 Communicatiestrategie

 

 Het PARK-advies “Het Groene Hart doet mee aan de energietransitie’ wordt via het

coördinatiebureau Groene Hart breed onder de aandacht gebracht. Het advies is te vinden via de

website van de PARK.

 


