Energie-infrastructuur klaar voor de toekomst
Hoe de provincie werkt aan een toekomstbestendige energie-infrastructuur

De energiebehoefte in
Zuid-Holland verandert
Won ingbo uw en nieuwe
bedrijvigheid vragen extra
aansluitcapaciteit.

In het kader van de energietransitie zetten we in
op op duurzame elekt riciteit, warmte en gassen.

We werken aan de energie-infrastuctuur
om de energietransitie en nieuwe
ruimtelijke ontwikkelingen te faciliteren.
Onze visie op het aanpassen en uitbreiden
van de energie-infrastructuur
Wat is de rol van de provincie?
We brengen o pties in kaart
om het bestaand e netwerk
optimaal t e benutten.

De provincie

Netbeheerders

Marktpartijen

Gemeenten

Het Rijk

Tijdig beschikbaar
We werken aan tijdig beschikbare
infrastructuur voor nieuwe ruimtelijke
ont wikkelingen en tra nsitiedoelst ellin gen.
Dit vereist vroegtijdig inzicht in knelpunten
en o plossingsrichtingen voo r planvo rming.

We st imu leren fl exibiliteit en
efficiëntie van het energ iesyst eem.

Passend in de ruimte
We prog ramm eren nieuwe
energ ie-infrastructuur op basis
va n ka nsen en knelpunten.

Samenwerking
faciliteren en stimuleren:
toetsend in de verordening

We zo eken voor elk proj ect
de juist e oploss ing.

Volgens
deze visie

De infrastructuur moet in de best aa nde
ruimte worden ingepast . We houden
rekening met de impact van bovengrondse
en o ndergro ndse energie-infrastru ctuur op
de leefo mgeving en ruimtelijke kwaliteit.

Effi ciënt benutten
v erordening

We t oet sen of loka le overh ed en bij nieuwe
ruimtelijke o ntwikkelingen rekening houd en
met de impact op de energie-infra st ruct uur.

We vind en het van belang dat de
besc hikbare capacit eit va n de infra st ru ctuur
effi ciënt benut wordt. Dit beperkt nieuwe
infra st ructuur in het land schap en drukt
maat schappelijke kost en.
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