GS-Voorstel
Besluitnummer

PZH-2021-779235562 DOS-20150005387

Status

Datum vergadering Gedeputeerde Staten

Eindtermijn

A-Openbaar

5 juli 2021

5 juli 2021

Onderwerp
Behandelvoorstel moties 1010, 1012, 1019 en 1021

inzake RES’sen

Advies
1.

Vast te stellen de brief aan Provinciale Staten waarin het behandelvoorstel voor de moties
1010, 1012, 1019 en 1021 is opgenomen.

2.

Te bepalen in te zetten op een sterkere rol voor PZH in het integraal sturen van vraag en

3.

Vast te stellen de publiekssamenvatting over behandelvoorstel moties 1010, 1012, 1019 en

aanbod in het energiesysteem, zoals verwoord in het behandelvoorstel voor motie 2021.

1021 inzake RES’sen.

Besluit GS
Vastgesteld met een machtiging voor de portefeuillehouder om in de brief aan Provinciale Staten
de zin:

“In aanvulling hierop onderzoeken wij in hoeverre wij energieneutrale nieuwbouw kunnen
verplichten via ons instrumentarium, zonder dat dit de bouwsnelheid in de weg staat.” als volgt te
wijzigen:

“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.

Bijlagen
GS-brief aan PS
Motie 1010 - RES - PvdA GL - financiële participatie omwonenden
Motie 1012 - RES - PvdV - Stimuleer tot grootschalige draagvlakonderzoeken
Motie 1019 - RES - VVD

– Eenduidige beoordeling participatie en draagvlak

Motie 1021 - RES - CU-SGP - Betaalbaarheid energieinfrastructuur
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1

Toelichting voor het College

Zie de GS-brief aan PS voor de nadere toelichting op de afhandeling van de moties,

Financieel en fiscaal kader
Totaalbedrag excl. BTW

: € 0,00

Programma

: Ambitie 3 - Schone energie voor iedereen

Financiële risico’s

: Er zijn geen financiële risico’s.

Juridisch kader

Tijdens de behandeling van de RES’sen

in PS zijn de moties aangenomen. Via bijgaande brief

wordt aan PS een voorstel voor behandeling gedaan. In de brief is opgenomen dat de moties

betrekking hebben op alle besproken RES’en, dus ook de later besproken RES Drechtsteden.

2

Voorafgaande besluitvorming

Eerder zijn door PS het Klimaatakkoord en energieagenda

‘Schone energie voor iedereen’

vastgesteld. Deze zijn de basis geweest voor start van het RES-proces.

3

Proces

Zie behandelvoorstel aan PS.

4

Participatie en rolneming

N.v.t.

5

Communicatiestrategie

De GS-brief en bijlagen zullen door de griffie worden gepubliceerd op het SIS. De stukken worden
in het kader van de actieve openbaarheid ook op de provinciale website gepubliceerd.
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