Oplegnotitie (voor colleges en raden) bij brief aan PS met aanbod en verzoek verruiming VRM
Inleiding
Met het Energieakkoord Holland Rijnland werken partijen samen aan het behalen van de regionale
ambitie om in 2050 een energieneutrale regio te zijn. Een van de uitvoeringslijnen waaraan gewerkt
wordt is de lijn Ruimte en Energie. Voor 2025 is hiervoor een concreet tussendoel gesteld: het
opwekken van 2,5 PJ duurzame energie via zon en wind in de regio (circa 75.000 woningen met
zonnepanelen, 250 ha zonnevelden en 30 windturbines van 3,3 MW). Om zowel ambitie als
tussendoel te kunnen bereiken, is ruimte nodig voor de opwek van duurzame energie. Het huidige
ruimtelijke beleid van de provincie Zuid-Holland biedt daartoe niet voldoende mogelijkheden. In
regionaal verband wordt daarom gepleit voor meer ruimte voor opwek van duurzame energie.
Waarom deze brief aan de provincie?
Bij eerdere gelegenheden zijn o.a. vanuit Holland Rijnland inspraakreacties verstuurd op het
ruimtelijk en omgevingsbeleid van de provincie. Dit was bedoeld als pleidooi voor het oprekken van
de ruimtelijke kaders ten aanzien van de opwek van grootschalige duurzame energie. Met het oog op
de provinciale verkiezingen is dit hét moment om dit onderwerp op de onderhandelingstafel voor de
nieuwe Provinciale Staten te krijgen.
Graag informeren we de nieuwe Provinciale Staten middels deze brief dat er in regio Holland Rijnland
een intensief proces is doorlopen dat heeft geresulteerd in gedragen richtinggevende principes voor
de verdere uitwerking van de duurzame opweklocaties. Dat omvat zowel ruimtelijke principes als
sociaal-economische principes. Beiden zijn verwoord in bijlage 2 van de brief.
Voor de korte termijn (tot 2025) is de eerste ruimtelijk zoekrichting naar mogelijke opweklocaties
langs bestaande infrastructuur. Voor de langere termijn gaat dit om een eventuele verdere
verruiming van provinciale kaders, om zo de gezamenlijke ambities voor 2050 te kunnen realiseren.
Sociaal-economische principes voor de opwek zijn gericht op het borgen van draagvlak bij bewoners.
Door toepassing van deze principes worden de lusten en de lasten van deze opwek eerlijk verdeeld
en wordt gezorgd voor een gelijk speelveld in de regio.
Met de brief doen we als regio het aanbod een bijdrage te leveren aan de opwekking van duurzame
energie en vragen we Provinciale Staten hiervoor de mogelijkheden te scheppen. Daarbij geven we
de ruimtelijke en sociaal-economische principes mee als richting voor het vervolg. Met de brief
verzoeken we de provincie om samen verder te werken aan de bijbehorende ruimtelijke inpassing.
Status bijlage met de sociaal-economische en ruimtelijke principes
De sociaal-economische en ruimtelijke principes worden beschouwd als collectieve opbrengst van de
interactie met stakeholders van de afgelopen periode. Ze zijn onder meer bedoeld om een
collectieve richting te geven aan concretisering voor duurzame opwek binnen onze regio. Bij een
nadere uitwerking zullen de formele juridische status en afdwingbaarheid een aandachtspunt
vormen. De verder uitgewerkte principes moeten in een later stadium nog door de individuele
gemeenten vastgesteld worden.
Bredere context
Na ondertekening van het (nationale) Klimaatakkoord wordt duidelijk hoe het Energieakkoord
Holland Rijnland in overeenstemming kan worden gebracht met de voorwaarden voor een Regionale
Energie Strategie (RES). Op dit moment is relevant dat het onderwerp van de brief aan de provincie
zich beperkt tot één aspect van de Regionale Energiestrategie. Dit is namelijk het onderdeel
duurzaam opgewekte elektriciteit, waarbij de focus nu ligt op de zoekrichting voor de ambitie tot
2025 uit het Energieakkoord Holland Rijnland. Het andere verplichte onderdeel in de RES is de
verwarming van de duurzaam gebouwde omgeving. De RES landt uiteindelijk in het omgevingsinstrumentarium, waarvan vaststelling een bevoegdheid van de raden is.

Proces vaststelling en versturen brief
Conform bespreking in het PHO+ van 30 januari vindt vrijgave van de brief en bijlagen voor
verzending plaats in het Algemeen Bestuur (AB) van 13 maart, waarna deze uiterlijk 21 maart aan de
provincie verstuurd wordt. Eventuele resterende (zwaarwegende) opmerkingen kunnen in dat AB
worden besproken.

