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1.

Opening en mededelingen

-

Rijksbijdrage: met Prinsjesdag wordt bekend gemaakt dat er 6,7 miljard naar klimaat gaat. Hiervan is 73
miljoen voor de continuering van NPRES/RES.
De meeste bestuurders zijn voor openbaarheid van agenda en beknopt verslag PHO+ Energie. Alleen
de provincie heeft hier nog bedenkingen bij. Binnen de zeven RES regio’s binnen Zuid Holland wordt dit
binnenkort ook besproken.

2.

Waar staan we nu

Ronde langs alle bestuurders, waarbij wordt opgehaald wat de uitkomsten zijn van de besluitvorming bij alle
partners.
3.

Hoe nu verder

Conclusie
-

-

-

-

De RES-partijen gaan door met (opvolging en uitvoering van) de RES en blijven in dat kader regionaal
samenwerken. Als basis voor invulling hiervan wordt in de komende periode een uitvoeringsprogramma
opgesteld door de programma-organisatie en ambtelijk betrokkenen vanuit regio. Dit concept wordt
volgend PHO+ Energie besproken.
Voor de komende periode ligt de focus op de no-regret onderdelen van de RES: Zon op dak, Warmte,
Mobiliteit, Energiebesparing, Kleinschalige Duurzame Opwek en communicatie. Opvolging van bredere
duurzame opwek (zoekgebieden) na de komende gemeenteraadsverkiezingen zal worden voorbereid, in
eerste instantie gericht op procesafspraken. Wanneer meer duidelijkheid bestaat (resultaten PlanMER,
coalitieakkoord nieuw kabinet en doorrekeningen PBL van de opbrengsten RES 1.0) kunnen de ambities
voor de RES Holland Rijnland uitgewerkt worden.
Het gevraagde concept uitvoeringsprogramma gaat - in lijn met genoemde focus - nader in op de
voorziene activiteiten en organisatie en omvat een raming van kosten en inzet. Het
uitvoeringsprogramma omvat ook de communicatie over de RES.
De provincie stelt haar omgevingsbeleid op, inclusief participatie. Afgesproken wordt dat er nauwe
afstemming plaats vind tussen provincie en gemeente over het thema communicatie en participatie.
De Stuurgroep verdwijnt uit de governance. Elke uitvoeringslijn krijgt een bestuurlijke thematrekker
vanuit het PHO+ die zorgt voor het bestuurlijk opdrachtgeverschap
Gemeenten en provincie ontvangen een factuur voor de lokale bijdrage 2021 (zoals afgesproken in het
Regionale Energieakkoord) conform de eerder vastgestelde verdeelsleutel.
Het komend PHO+ Energie wordt zo georganiseerd dat er een aantal concrete energieprojecten bezocht
kan worden.

Het agendapunt 4. Samenwerking vervolg per thema is meegenomen in agendapunt 3.

