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Vervolg energiedialoog
Vorige maand hebben wij PS op de hoogte gebracht van de uitkomsten van de energiedialoog. Er is
gekozen voor een aanpak via verschillende thema’s:
- Industrie
- Mobiliteit
- Elektriciteit (opwekking duurzame energie en energiesystemen)
- Gebouwde omgeving (verwarming)
- Samenwerking binnen Zeeland
Het verlagen van de aardgasproductie in Groningen (met name relevant voor de industrie en verwarming
van woningen) genereert extra druk op een versnelde energietransitie. Deze week is er een bestuurlijk
vervolgoverleg geweest tussen de initiatiefnemers van de energiedialoog om het vervolg te bespreken.
Besloten is dat we de Zeeuwse samenwerking, waarvoor een stevige basis is gelegd tijdens de
energiedialoog, gaan concretiseren en verstevigen. In april wordt besloten over de wijze van samenwerken
(en inzet van menskracht etc), gericht op het gezamenlijk opstellen van een regionale energiestrategie
(RES) voor Zeeland in 2019.

Bestuursakkoord en nieuw klimaatakkoord
In het regeerakkoord van het nieuwe kabinet is een bestuursakkoord aangekondigd tussen de overheden
(Rijk, provincies, gemeenten en waterschappen) voor de aanpak van verschillende maatschappelijke
opgaven. Klimaat is één van deze onderwerpen, andere onderwerpen zijn wonen, economie, vitaal
platteland maar ook problematische schulden. In dit bestuursakkoord wordt de aanpak beschreven, die we
in Zeeland voor ogen hebben: een nauwe regionale samenwerking en het samen opstellen van een
regionale energiestrategie. Het “interbestuurlijk programma” zal binnenkort gesloten worden.
Specifiek voor klimaat en energie wordt onder aanvoering van de minister van EZK toegewerkt naar een
nieuw klimaatakkoord. Planning is dat dit akkoord wordt gesloten in de zomer. In dit klimaatakkoord zal
worden gewerkt met sectoren, die overeenkomen met de thema’s/transitiepaden die we in Zeeland
onderscheiden.

Toezegging 32
Op de lijst van toezeggingen/moties staat nog een motie open: “GS wordt opgeroepen om proactief te werk
te gaan om projecten binnen de circulaire economie en de energietransitie in Zeeland te realiseren en
hierover te rapporteren.” Nu de energiedialoog is afgerond, is gewerkt aan een werkprogramma 2018 voor
de aanpak energietransitie. Dit werkprogramma wordt binnenkort naar de staten gestuurd. Rapportage (op
hoofdlijnen) vindt plaats via de jaarrekening.

Onderzoek naar de CO2-footprint van de provincie Zeeland
Zoals ik vorige maand meldde, hebben wij een zogenaamd CO2-footprint onderzoek laten uitvoeren voor
de provinciale organisatie. In dit rapport wordt de CO2-uitstoot berekend van de provinciale organisatie.
Hieronder vallen bijvoorbeeld de emissies van het provinciehuis, het reizen van de medewerkers van de
provincie en de OV-concessies in de provincie Zeeland. Op basis hiervan adviseert het bureau vervolgens

maatregelen om de CO2-uitstoot te reduceren. Dit onderzoek wordt op 11 april tijdens een
lunchbijeenkomst in de filmzaal gepresenteerd. Statenleden zijn hierbij van harte welkom.

Road map SDR
De Board van Smart Delta Resources heeft op 11 januari ingestemd met de ‘Roadmap towards a climate
neutral industry in the Delta region’. De openbare versie van het rapport komt binnen enkele weken
beschikbaar. In de roadmap zijn 8 concrete projecten opgenomen die substantieel moeten gaan bijdragen
aan de nationale CO2-reductie doelen voor 2030 en 2050.
Eind januari is door de minister van EZK aan alle industriële grootverbruikers van Gronings gas een brief
verzonden met de mededeling dat het kabinet het verbruik van Gronings aardgas versneld wil uitfaseren,
zodat er uiterlijk in 2022 in principe geen industriële grootverbruikers van dit gas meer zijn. Dit voornemen
genereert extra druk op een versnelde uitvoering van de roadmap.

Onderzoek naar Geothermie
Geothermie of aardwarmte betekent energie winnen door gebruik te maken van het temperatuurverschil
tussen het aardoppervlak en diep in de aarde gelegen warmtereservoirs. Het Ministerie van EZK heeft de
provincie Zeeland advies gevraagd over twee aanvragen voor opsporingsvergunningen voor geothermie op
Schouwen-Duiveland en Tholen. Een opsporingsvergunning houdt in dat een bedrijf op zoek gaat of er
plaatsen in de ondergrond zijn, in dit geval op 500 meter diepte, van waaruit aardwarmte gewonnen kan
worden. Deze warmte is bedoeld voor glastuinbouw bij Sirjansland, Oosterland en Sint-Annaland.
Gedeputeerde Staten hebben een positief advies gegeven mits het veilig, milieuhygiënisch verantwoord,
ruimtelijk inpasbaar en met respect voor natuur, cultuurhistorische waarden en het kostbare zoete
grondwater gebeurt.
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