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GS-Voorstel

Besluitnummer

PZH-2021-776079788 DOS-2015-

0005387

Onderwerp

Vaststellen regionale energiestrategie1.0 Drechtsteden

Advies

1. Vast te stellen het Statenvoorstel, waarin Provinciale Staten gevraagd worden de RES1.0

Drechtsteden vast te stellen

2. Vast te stellen de publiekssamenvatting bij het voorstel vaststellen regionale

energiestrategie1.0 Drechtsteden

Besluit GS

Vastgesteld conform advies. 

Bijlagen

1. RES1.0 Drechtsteden inclusief aanbiedingsbrief en bijlagen A tot en met K

2. Overzicht Regionale Energiestrategieën1.0 in Zuid-Holland

3. Samengestelde RES Kaarten Zuid-Holland

4. Statenvoorstel - Vaststellen regionale energiestrategie1.0 Drechtsteden - DOS-2015-

0005387

Status Datum vergadering Gedeputeerde Staten Eindtermijn

A-Openbaar 1 juni 2021 1 augustus 2021
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1 Toelichting voor het College

 

Op 20 april jl. hebben Gedeputeerde Staten het Statenvoorstel ‘Vaststellen regionale

energiestrategieën1.0’ vastgesteld1. Het Statenvoorstel betrof de besluitvorming van 6 RES’en:

Alblasserwaard, Goeree-Overflakkee, Hoeksche Waard, Holland Rijnland, Midden-Holland en

Rotterdam Den Haag. 

NB In deze vergadering van Gedeputeerde Staten op 1 juni ligt ook een herzien Statenvoorstel

voor ten behoeve van de Statenbehandeling op 16 juni. In het bijgevoegde Statenvoorstel is

verwezen naar dit Statenvoorstel met de datum 1 juni en niet 20 april.

Er is voor gekozen om de besluitvorming over deze 6 RES’en te starten om de besluitvorming

vóór 1 juli 2021 af te ronden conform de afspraak in het Klimaatakkoord. 

De regio Drechtsteden had aangekondigd de RES pas medio mei aan te kunnen bieden voor

besluitvorming.

Statenvoorstel.

In het bijgevoegde Statenvoorstel is een toelichting gegeven op de RES1.0 Drechtsteden en

wordt voorgesteld om de RES1.0 Drechtsteden conform de systematiek van het Statenvoorstel

van 20 april en 1 juni vast te stellen als strategische verkenning met aandachtspunten voor de

uitwerking van zoekgebieden.

In de RES Drechtsteden zijn geen zoekgebieden voor windenergie opgenomen in of grenzend

aan het Groene Hart. In de RES Drechtsteden zijn nieuwe zoeklocaties voor wind en zon

gepresenteerd om het bod te realiseren. 

In de RES Drechtsteden is aangegeven dat er voor de bestaande VRM-locaties Groote Lindt

(Zwijndrecht) en Oosteinde (Papendrecht) geen draagvlak is. Conform de afspraak uit ons

Coalitieakkoord voeren we onze huidige afspraken met het Rijk en gemeenten over wind op land

uit. Als provincie nemen we het initiatief om met de individuele gemeenten in gesprek te gaan

over de uitvoering en dus ook met de gemeenten in de Drechtsteden.

De gemeente Sliedrecht wil de mogelijkheid openhouden om in de toekomst te onderzoeken of in

dit gebied kleinere windmolens met een as-hoogte van circa 35 meter geplaatst kunnen worden.

Deze windturbines vallen niet onder grootschalige opwekking met wind. Dit onderzoeksgebied

staat om die reden niet vermeld op de onderstaande kaarten. Deze molens passen op dit moment

niet in ons beleid.

Zie verder het Statenvoorstel.

                                                       
1 PZH-2021-773380299 DOS-2015-0005387
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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

De RES is een strategische verkenning. Het besluit heeft geen juridische consequenties.

 

2 Voorafgaande besluitvorming

 

Gedeputeerde Staten hebben op 20 april 2021 het Statenvoorstel ‘Vaststellen regionale

energiestrategieën1.0’ vastgesteld. 

 

3 Proces

 

De concept-RES is voorgelegd aan PS. Hierop hebben PS wensen en bedenkingen

geformuleerd, deze zijn betrokken in het proces naar de RES1.0.

Voor de mogelijke wijzigingen in gemeentelijke en provinciaal omgevingsbeleid zal een proces tot

beleidswijziging starten. Hierin wordt verder vorm gegeven aan de uitwerking van de

zoekgebieden en -locaties. Het uitgangspunt uit het Klimaatakkoord is dat de nieuwe locaties

uiterlijk in 2025 vergunbaar zijn.

 

4 Participatie en rolneming

 

Bij de instemming met het Klimaatakkoord is op initiatief van de VVD een motie aangenomen die

vraagt om participatie bij de RES’en. Bij de concept-RES heeft de provincie in overleg met de

regio’s opdracht gegeven voor een analyse naar het participatieproces naar de concept-RES

waarbij het participatiekompas van de provincie is gebruikt als basis. In de wensen en

bedenkingen van Provinciale Staten is gevraagd om in de RES1.0 op te nemen hoe het traject

rondom de participatie is verlopen, hoe de deelname eruitzag, wat de belangrijke uitkomsten

waren en deze zijn meegenomen in het proces. Er is daarom geen apart onderzoek uitgevoerd. In

de notitie ‘Overzicht Regionale Energiestrategieën1.0 in Zuid-Holland’ is aangegeven wat hierover

in de RES’en is opgenomen. 

De provincie heeft verder een ontwikkelende en faciliterende rol op zich genomen door met de

regio’s het gesprek te voeren over goede participatie en het ontwikkelen van participatieplannen

en participatietools.

Zie verder het Statenvoorstel.

 

5 Communicatiestrategie

 

Communicatie over de RES’en vindt door de betreffende regio plaats. Op onze website is een

plek ingericht waar informatie van alle zeven Zuid-Hollandse RES’en staat. Regelmatig laten we

partners uit de RES’en aan het woord, delen cases en best practices, om zo een samenhangend

beeld voor Zuid-Holland te laten zien, en kennis en informatie te delen.  


