Woordenlijst module Energietransitie
Afwegingskader = een hulpmiddel waarmee initiatieven beoordeeld of vormgegeven kunnen worden. Het wordt ook
gebruikt beslissingen te maken in bijvoorbeeld provincies.
Beleidskeuze = onderdeel van de omgevingsvisie. De Omgevingsvisie bevat verschillende onderdelen: in de ambities wordt
omschreven waar we als provincie heen willen, de beleidsdoelen geven hier richting aan en de beleidskeuzes bepalen hoe
de ambities bereikt dienen te worden.
Energiebesparingsplicht = de plicht voor bedrijven en instellingen om alle energiebesparende maatregelen met een
terugverdientijd van 5 jaar of minder uit te voeren. Deze plicht is vastgelegd in het Activiteitenbesluit milieubeheer.
Energiecoöperatie = een groep bewoners die samen duurzame energie opwekken, energie besparen en stappen zetten om
de wijk te verduurzamen.
Glastuinbouw = een vorm van teelt waarbij gebruik gemaakt wordt van kassen. In de kassen kan de atmosfeer beïnvloedt
worden.
Herziening van het omgevingsbeleid = wijzigingen van de omgevingsvisie, het omgevingsprogramma en de
omgevingsverordening.
Klimaatakkoord = een overeenkomst tussen een groot aantal organisaties en bedrijven, waarin afspraken zijn gemaakt om
de uitstoot van broeikasgassen tegen te gaan. Het doel is om de opwarming van de aarde te beperken. Kijk voor meer
informatie op https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/klimaatverandering/klimaatakkoord/wat-is-het-klimaatakkoord
Maatregel = geeft aan wat Gedeputeerde Staten gaat doen om de doelen uit de beleidskeuze te halen.
Netcapaciteit = hoeveel elektriciteit er door een net getransporteerd kan worden.
Omgevingsbeleid = al het provinciale beleid en regelgeving voor de fysieke leefomgeving en de omgevingskwaliteit. Het
bestaat uit de instrumenten Omgevingsvisie, Omgevingsprogramma en Omgevingsverordening.
Omgevingsprogramma = hierin staan de maatregelen per beleidskeuze voor het behalen van de doelen uit de
omgevingsvisie. Het omgevingsprogramma bestaat uit de wettelijk verplichte en niet verplichte programma’s.
Omgevingsverordening = deze verordening bestaat uit regels voor de fysieke leefomgeving (bijvoorbeeld gebouwen,
wegen, parken en bossen) van de provincie.
Omgevingsvisie = de langetermijnvisie voor de fysieke leefomgeving.
RES = Regionale Energiestrategie. De strategieën beschrijven hoe en waar een regio het beste duurzame elektriciteit kan
opwekken. Provincie Zuid-Holland heeft zeven RES-regio’s. In 2021 zijn de RES’en 1.0 vastgesteld. Elke twee jaar wordt de
RES geactualiseerd, dus in 2023 wordt de RES 2.0 gepubliceerd en in 2025 de RES 3.0. Zie voor meer informatie:
https://www.zuid-holland.nl/onderwerpen/energie/energie-regio/ en https://regionale-energiestrategie.nl/default.aspx
Reservegebieden = als de zoekgebieden uit de RES niet voldoende zijn om de ambitie van de RES te realiseren, wordt er
gekeken naar de reservegebieden.
Restwarmte = warmte die vrijkomt als bijproduct van industriële processen en niet opnieuw gebruikt kan worden, zoals
bijvoorbeeld bij datacenters, koelhuizen en supermarkten.
Warmtenet = een netwerk van leidingen onder de grond waar warm water doorheen stroomt. Het warme water verwarmt
huizen en andere gebouwen.
Zoekgebieden = de gebieden waar we eventueel duurzame energie op kunnen wekken. In deze gebieden is verder
onderzoek nodig om tot concrete locaties te komen.
Zoeklocaties = locaties waar het type opwek (zon of wind) en de precieze plek al bekend is.

