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Onderwerp

Behandelvoorstel motie 1010, 1012, 1019 en 1021

Geachte Statenleden,

Bij de behandeling van de Regionale Energiestrategieën

(RES’en) in uw vergadering van 16 juni

jongstleden is een viertal moties aangenomen. In deze brief geven wij aan op welke wijze wij
vervolg zullen geven aan uw moties. Wij zullen bij de behandeling van de moties uitgaan van uw

beide besluiten over de zeven RES’en (Vaststellen regionale energiestrategieën 1.0,

PZH 2021-

773380651 en Vaststellen regionale energiestrategieën1.0 Drechtsteden, PZH-2021-776081042).

Motie 1010
In motie 1010 vraagt u om in de startnotitie module Energietransitie aan te geven op welke wijze
de voorwaarde kan worden gesteld aan de indiener of projectontwikkelaar dat omwonenden zijn
benaderd met een passend bod om financieel in te stappen. En om te onderzoeken welke
laagdrempelige financieringsvormen zich lenen om inwoners met weinig middelen in staat te
stellen om mee te kunnen doen met de financiële participatie en tevens te onderzoeken hoe een
koppeling gemaakt kan worden aan de financieringsmogelijkheden van het energiezuinig maken
van zowel koop en huur woning

Wij onderschrijven het belang om lokaal eigenaarschap te stimuleren en energietransitie voor
iedereen mogelijk te maken. In ons programma inclusieve energietransitie zetten wij in op het
mogelijk maken van schone energie voor iedereen, waarbij wij ons zeker ook richten om mensen
met een smalle beurs. Wij zullen in de startnotitie module Energietransitie aangeven op welke
wijze voorwaarden gesteld kunnen worden aan initiatiefnemers om lokaal eigendom te realiseren.
Daarbij zal onderscheid gemaakt moeten worden tussen locaties waarbij de provincie
grondeigenaar of bevoegd gezag is en situaties waarbij dat niet het geval is. Wij zullen daarbij
aansluiten bij de landelijke richtlijnen die vanuit het ministerie van Economische zaken en klimaat
worden ontwikkeld. Tevens zullen wij aansluitend hierop vanuit onze provinciale
verantwoordelijkheden en mogelijkheden onderzoeken of wij hiervoor een extra stimulans kunnen
inzetten. In dat proces trekken wij nauw op met IPO en VNG.
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In de RES’en is naast de onderwerpen die in het debat veel naar voren komen óók nadrukkelijk
inzet op besparing en het inzetten van warmtetoepassingen. De Warmte Transitievisies van
gemeenten zullen hier verder op ingaan. In aanvulling hierop onderzoeken wij in hoeverre wij via
ons instrumentarium kunnen zorgen dat nieuwbouw energieneutraal wordt gebouwd zonder dat
het de hoeveelheid en bouwsnelheid belemmert.

De opwek van hernieuwbare energie is een ander speelveld dan het verduurzamen van de
gebouwde omgeving. De reden daarvoor is dat bij de opwek van energie voor een voorzienbare
tijd elektriciteit en dus ook inkomsten worden gegenereerd. Bij de verduurzaming van woningen is
dat niet het geval. Alhoewel wij het met u eens zijn dat lokaal eigendom van opwekinstallaties kan
zorgen voor meer financiële draagkracht en zeggenschap in de lokale gemeenschappen, zijn die
twee qua financiering niet te combineren.

Via de subsidieregeling lokale initiatieven, via het ontwikkelfonds Energie Samen en via het
lerend netwerk van lokale initiatieven, is het college voortdurend bezig met versterken van
dergelijke spelers in onze provincie. Veel van deze coöperaties zetten zich in voor een
rechtvaardige energietransitie, maar de provincie heeft daarbij geen rol behalve delen van goede
voorbeelden en stimuleren van initiatieven.

Motie 1012 en 1019
In motie 1012 draagt u ons op om in de komende RES-overleggen bij de Zuid-Hollandse
gemeenten te pleiten voor grootschalige draagvlakonderzoeken, onder andere onder bewoners in
en rond de zoekgebieden, en aan te geven dat de provincie bereid is deze te faciliteren of op
andere wijze te ondersteunen. In motie 1019 verzoekt u het college om samen met externe
experts op het gebied van participatie en draagvlak (hoogleraren) een methode aan PS voor te
stellen waarmee op eenduidige wijze de kwaliteit en kwantiteit van participatie kan worden
beoordeeld en het draagvlak onder direct omwonenden en betrokken kan worden beoordeeld.
Voorts verzoekt u om de methode als onderdeel van het participatieplan bij de startnotitie
Omgevingsbeleid aan PS te presenteren.

In het najaar leggen wij de startnotitie voor de aanpassing van de module energie in het
omgevingsbeleid aan u voor. Onderdeel hiervan is het participatieplan. In dit participatieplan
stellen wij een werkwijze voor om niet alleen in het kader van ons omgevingsbeleid, maar ook ten
behoeve van gemeentelijk omgevingsbeleid en de RES2.0 het participatieproces vorm te geven.
Wij doen hierin een voorstel om samen met gemeenten goede en zorgvuldige processen te gaan
opzetten, die in lijn zijn met de participatievisie en -principes van de provincie (PZH-2018665502552 dd. 16-10-2018). Voorts geven wij aan hoe we onze participatieprincipes kunnen
uitwerken en concretiseren, en welke experts wij hierbij betrekken. Uitgangspunt is onder meer
dat alle inwoners van Zuid-Holland die dat willen de kans krijgen om naar wens geïnformeerd te
worden, hun ideeën in te brengen, of samen te werken aan de energietransitie.

Een belangrijk aandachtspunt is om onze inwoners als samenwerkende overheden in afstemming
met elkaar te benaderen en bij voorkeur in één keer. Wij betrekken hierbij op welke manier
draagvlakonderzoeken hier in passen en zullen daar in het participatieplan specifiek aandacht
aan besteden.
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Met het participatieplan geven we vooraf aan op welke wijze wij goede participatie voorzien om
van RES naar Omgevingsbeleid te komen.

Motie 1021
In motie 1021 vraagt u om bij de uitwerking van de zoekgebieden in overleg met de netbeheerder
de netimpact (en netkosten) en de mogelijkheden voor kostenoptimalisatie in beeld te brengen,
waarbij naast de kosten voor verzwaring van het net ook alternatieven uitgewerkt worden. Ook
het in beeld te brengen wat de juridische beperkingen zijn van de netbeheerder om de oplossing
met de laagst maatschappelijke kosten te kiezen. Resultaten dienen inzichtelijk gemaakt te
worden in de module Energietransitie. Communicatie over deze motie naar gemeenten is ook
gevraagd.

De startnotitie van de module Energietransitie gaat in op de wijze van uitwerking van de
netimpact voor de zoekgebieden. Deze uitwerking zal gezamenlijk met de relevante
netbeheerder(s) uitgevoerd gaan worden voor de RES (2.0). Het in beeld brengen van
alternatieven valt onder de op te nemen activiteit om het energiesysteem expliciet onderdeel van
PZH beleid en inzet te maken, waarbij we als provincie een sterkere rol nemen in het integraal
(ruimtelijk) sturen van vraag en aanbod in het energiesysteem. Slim benutten van beschikbare
netcapaciteit wordt onderdeel van de afweging voor de ontwikkeling van zon- en windprojecten.
Hierbij kan invulling gegeven worden aan de motie.

Naast de technisch en financiële uitwerking, zullen juridische aspecten en belemmeringen
geadresseerd worden in de samenwerking met de energiesysteempartners om deze zo nodig als
gezamenlijke lobby op te pakken. Communicatie over deze motie naar gemeenten wordt
opgenomen in het participatieplan als onderdeel van de startnotitie.

Wij gaan er van uit dat we met deze inzet de moties 1010, 1012, 1019 en 1021 als afgedaan
kunnen beschouwen.

Hoogachtend,
Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,
secretaris,

voorzitter,

drs. H.M.M. Koek

drs. J. Smit
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