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Middelburg, 30 september 2019
Geacht college,
Energietransitie is één van de vijf strategische opgaven van de Provincie Zeeland. In het
voorliggende statenvoorstel Instemming Klimaatakkoord wordt aan Provinciale Staten gevraagd in te
stemmen met de integrale set van afspraken en maatregelen uit het Klimaatakkoord die de
bevoegdheden van de Provincie Zeeland raken, voor zover deze maatregelen betrekking hebben op
de opgaven in Zeeland.
Tevens wordt Provinciale Staten gevraagd om kennis te nemen van de Concept-Regionale Energie
Strategie (RES) en wensen en bedenkingen kenbaar te maken.
Een aantal van de in de vergadering van de commissie Strategische Opgaven van 27 september
2019 genoemde wensen en bedenkingen staat al in de concept-RES, of wordt al op een andere
manier geborgd:
1) Leveringszekerheid (pagina 70/71 concept-RES)
2) In het kader van de SDE-Plus subsidie blijvend aandacht houden voor voldoende capaciteit
op het energienet (pagina 69 en 70 concept-RES)
3) Ruimte voor innovatie op allerlei gebieden (zie o.a. pagina 45 over aquathermie en pagina
66/67 over energie uit water)
4) Recreatieparken betrekken bij de gebouwde omgeving in de RES (pagina 37-40 conceptRES)
5) Overheden leren van elkaar via het delen van “best practices” (vindt plaats via het platform
Zeeuws Energieakkoord en de verschillende bijeenkomsten/tafels rondom de RES)
6) Aandacht voor Kringloop-landbouw (zal worden opgenomen in het Uitvoeringsprogramma
Landelijk Gebied)
7) Aandacht voor dilemma’s die ontstaan ten gevolge van de stikstofproblematiek in relatie tot
het Klimaatakkoord en de RES (zal onder meer worden opgenomen in het
Uitvoeringsprogramma Landelijk Gebied)
In genoemde commissievergadering zijn ten aanzien van de concept-RES de volgende wensen en
bedenkingen geformuleerd:

Provinciehuis

1.Rol van de provincie
Wij vragen u om meer aandacht te besteden aan strategie en communicatie, draagvlak te creëren en
iedereen bij het onderwerp te betrekken om de energietransitie haalbaar, betaalbaar en uitvoerbaar
te maken voor de korte en de lange termijn.
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2. Financieel
Wij vragen u om inzichtelijk te maken hoe, na vaststelling van de RES, de uitvoeringsprogramma’s
zullen worden gefinancierd.
3. Elektriciteit
Een wens is om blijvend onderzoek te doen naar energiebronnen die een stabiliserende rol op zich
kunnen nemen. We vragen u om in nauwe samenwerking met het Rijk de mogelijkheden te
onderzoeken van het langer openhouden van de huidige kerncentrale in Borssele, een mogelijke
tweede kerncentrale, en mogelijke vervanging hiervoor middels een alternatieve vorm van
kernenergie (bijvoorbeeld experimenteerruimte voor een thorium-centrale) om zo de kansen voor
Zeeland te benutten.
4. Industrie
Een wens is om aan de Industrietafel en Smart Delta Resources te vragen hoe de bedrijven kunnen
bijdragen aan realisatie van de doelstellingen van de RES, en hier een paragraaf of hoofdstuk aan te
wijden.
5. Landbouw en landgebruik
Een wens is om ook de partners aan de Landbouwtafel nadrukkelijk te betrekken bij de RES en hen
te vragen hoe zij kunnen bijdragen aan realisatie van de doelstellingen van de RES, en hier een
paragraaf of hoofdstuk aan te wijden.
6. Mobiliteit
Een wens is om meer aandacht te besteden aan vervoer per fiets en trein (bijvoorbeeld de aanleg
van de personenspoorlijn Terneuzen-Gent), en maatregelen om dit te stimuleren.

Wij gaan ervan uit dat u deze wensen en bedenkingen zult overnemen in het proces om te komen tot
een Regionale Energie Strategie. Mocht u geen opvolging kunnen geven ten aanzien van één van
deze wensen en bedenkingen, dan vernemen wij dat graag van uw college.
Hoogachtend,
Provinciale Staten van Zeeland
Drs. J.M.M. Polman, voorzitter
Drs. F.J. van Houwelingen MPA, statengriffier

