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GS-Voorstel

Besluitnummer

PZH-2021-766607958 DOS-2015-

0005387

Onderwerp

Reactie GS Concept Nota van beantwoording wensen en bedenkingen concept RES 1.0

Rotterdam Den Haag

Advies

1. Vast te stellen de brief aan de Stuurgroep regionale energiestrategie regio Rotterdam Den

Haag met daarin de reactie op de Concept Nota van beantwoording wensen en

bedenkingen concept RES 1.0 Rotterdam Den Haag

2. Vast te stellen de brief aan de Provinciale Staten met daarin de reactie op de Concept Nota

van beantwoording wensen en bedenkingen concept RES 1.0 Rotterdam Den Haag

3. Vast te stellen de publiekssamenvatting bij het voorstel Reactie GS Concept Nota van

beantwoording wensen en bedenkingen concept RES 1.0 Rotterdam Den Haag

Besluit GS

Vastgesteld met een machtiging voor de portefeuillehouder om in de brief aan de Stuurgroep:
- Op p.2 bij het onderdeel ‘Ruimtelijke kwaliteit …’ te voegen dat er geen sprake kan zijn van

plaatsing van windmolens in Midden-Delfland, conform het coalitieakkoord;

- Bij de afsluitende alinea toe te voegen dat voor de provincie de optelsom van de zeven RES’en
van belang is en dat de totaalafweging nog komt. De provincie blijft aandacht vragen voor de

afstemming tussen de regio’s.

Bijlagen

- GS-brief aan de Stuurgroep regionale energiestrategie regio Rotterdam Den Haag - Reactie

GS Concept Nota van beantwoording wensen en bedenkingen concept RES 1.0 Rotterdam

Den Haag

- GS brief aan PS - Reactie GS Concept Nota van beantwoording wensen en bedenkingen

concept RES 1.0 Rotterdam Den Haag

Status Datum vergadering Gedeputeerde Staten Eindtermijn

A-Openbaar 16 februari 2021 1 maart 2021
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1 Toelichting voor het College

 

Bij de bespreking van de concept regionale energiestrategieën (RES’en) in de Commissie BE op

9 september 2020 zijn wensen en bedenkingen geformuleerd. Deze wensen en bedenkingen zijn

op 23 september 2020 door Provinciale Staten vastgesteld voor het vervolgproces naar de

RES1.0. Deze wensen gaan door de RES-organisatie worden verwerkt in de RES 1.0 die uiterlijk

31 maart 2021 wordt vrijgegeven voor bestuurlijke besluitvorming.

In de wensen en bedenkingen van Provinciale Staten zijn onder te verdelen in 2 groepen: 

1. Proces-participatie en lokaal eigendom. Er is door veel partijen aandacht gevraagd voor

het participatieproces, de betrokkenheid van inwoners en lokaal eigendom. 

2. lnhoudelijke thema's waarvoor een uitwerking wordt gevraagd. De provinciale

aandachtspunten voor de RES zoals inzet op besparen, zon op dak, gebruik van

beschikbare restwarmte en opslag en het energienetwerk zijn in alle concept-REs'en

meegenomen en vragen een verdere uitwerking in het proces naar de RES1.O. 

In het Bestuurlijk Netwerk Energie van de regio Rotterdam Den Haag op 10 december 2020 is

overeengekomen dat er in het RES-proces ruimte zou worden gezocht om de concept Nota van

Beantwoording van de ingebrachte wensen en bedenkingen met volksvertegenwoordigers te

bespreken. Die ruimte is gevonden tussen het Bestuurlijk Netwerk Energie van 28 januari 2021 en

1 maart 2021. GS heeft daarmee de mogelijkheid gekregen om voor 1 maart 2021 met een

reactie te komen op de concept nota van beantwoording van de wensen en bedenkingen. Deze

extra consultatie is in lijn met de wens van PS om betrokken te blijven bij het RES-proces en de

keuzes die daarin worden gemaakt.

Op 10 februari 2021 is de Commissie BE op de hoogte gesteld van de concept nota van

beantwoording en de aanbiedingsbrief van de regio Rotterdam Den Haag en is aangekondigd dat

GS voornemens is om een reactie op te stellen. Vervolgens is een inschatting gemaakt per wens /

bedenking, of het gegeven antwoord voldoet aan de wens / bedenking van Provinciale Staten.

Deze inschatting vormt de basis van de reactie in de brief.

Het voorstel is om de brief aan de Stuurgroep regionale energiestrategie regio Rotterdam Den

Haag, met daarin de reactie op de Concept Nota van beantwoording wensen en bedenkingen

concept RES 1.0 Rotterdam Den Haag, vast te stellen.

Zie verder de bijgevoegde brief Reactie GS Concept Nota van beantwoording wensen en

bedenkingen concept RES 1.0 Rotterdam Den Haag.

Financieel en fiscaal kader

Totaalbedrag exclusief BTW : € 0,00

Programma  : Programma 3 - Schone energie voor iedereen

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

Juridisch kader

Het besluit heeft geen juridische gevolgen.



3/3

 

2 Voorafgaande besluitvorming

 

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

voor het vervolgproces naar de RES1.0

 

3 Proces

 

Bij vaststelling van het voorstel zal de brief met reactie van GS naar de stuurgroep RDH worden

gestuurd en er zullen mogelijk aanpassingen worden gedaan in de concept nota van

beantwoording en ter bespreking bij het Bestuurlijk Netwerk Energie op 18 maart. Bij vaststelling

wordt de nota van beantwoording definitief en zal als bijlage bij de RES 1.0 worden toegevoegd. 

Alle 7 RES’en versie 1.0 zullen 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.

Planning besluitvorming:

  13 april: 1e bespreking 7 RESen in GS

 20 april: besluitvorming over 7 RESen in GS

 23 mei: bespreking 7 in Commissie BE

 16 juni: besluitvorming over 7 RESen in PS

 

4 Participatie en rolneming

 

De consultatie over wensen en bedenkingen is een vorm van participatie en is beschreven in de

toelichting bij punt 1 en het voorstel.

 

5 Communicatiestrategie

 

Naar aanleiding van dit voorstel vindt geen communicatie plaats.

 


