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Reactie GS Concept Nota van beantwoording wensen 

en bedenkingen concept RES 1.0 Rotterdam Den

Haag

  

Geachte                  

Geachte Voorzitter Stuurgroep regionale

energiestrategie regio Rotterdam Den Haag,

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.

Allereerst dank voor het goede en voortvarende werk dat is en wordt verricht aan de Regionale

Energiestrategie 1.0, in een lastig en krap proces tot 31 maart 2021. Ook dank voor de, ondanks

dit krappe proces, geboden ruimte om de concept Nota van Beantwoording van de ingebrachte

wensen en bedenkingen te bespreken en een reactie te vormen.

Wij hebben de concept antwoorden vergeleken met de door Provinciale Staten op 23 september

2020 vastgestelde wensen en bedenkingen. We constateren dat de wensen en bedenkingen van

Provinciale Staten serieus worden genomen en we zijn over het algemeen tevreden met de

antwoorden en de koers van de RES. 

 Procesparticipatie en lokaal eigendom. In de energieregio Rotterdam Den Haag wordt dit

regionaal gefaciliteerd en door de gemeenten uitgevoerd. We zijn verheugd dat er in de RES

1.0 meer aandacht komt voor participatie en dat op hoofdlijnen in beeld wordt gebracht hoe

deze lokale participatie nader vorm krijgt. Wel vragen wij ons af, gezien wens/bedenking nr.

194, hoe de uitkomsten van deze participatie wordt teruggekoppeld naar de RES 1.0 en naar

PS;

 Energiebesparing. De beschreven uitgangspunten en de verwachte besparing zijn helder en

het ambitieniveau lijkt ons goed. De uitwerking mag iets concreter in de RES 1.0 en ook

vragen wij aandacht in de RES 1.0 voor een beschrijving hoe de regio komt tot een strategie /

uitvoeringsprogramma voor besparing;
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 Ruimtelijk kwaliteit en aansluiting met de provinciale omgevingsvisie. Het feit dat vooral langs

(grootschalige) infrastructuur en niet in Midden Delfland wordt gekeken sluit goed aan bij de

provinciale omgevingsvisie en coalitieakkoord;

 Energie infrastructuur. De betrokkenheid van de netbeheerder en het feit de inzichten die uit

systeemstudie PZH zijn gekomen worden meegenomen geeft ons vertrouwen er voldoende

inzicht is in en rekening wordt gehouden met de netimpact;

 Kosteneffectiviteit. We zijn verheugd dat haalbaarheid en betaalbaarheid als belangrijk

onderdeel van de plannen worden gezien en inzichtelijk worden gemaakt. Ook de gekozen

mix tussen zon op dak en (grootschalige) windenergie, dat de netwerkkosten beperkt, draagt

hieraan bij.

Voor de provincie is de optelsom van de zeven RES’en van belang en de totaalafweging komt

nog. De afstemming tussen de regio’s blijft daarom een aandachtspunt. Ondertussen werken wij

met de regio aan de verdere uitwerking en zien de RES 1.0 graag tegemoet voor bestuurlijke

besluitvorming.

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,

secretaris, voorzitter,

 

 
 

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

Wij verzoeken u in uw correspondentie altijd het DOS-nummer te vermelden dat wij rechts

bovenaan in deze brief hebben opgenomen.


