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Inhoudelijk
Aanleiding

Eind 2017 hebben Waterschap Scheldestromen, de provincie Zeeland,
Economische Impuls Zeeland, Enduris en de Zeeuwse gemeenten besloten
samen een RES (Regionale Energie Strategie) te ontwikkelen. In het
Klimaatakkoord is afgesproken dat dit regionaal wordt uitgewerkt in energie
strategieën. Het opstellen van de RES is ook onderdeel van het Coalitie
Akkoord ‘Samen verschil maken’.
Met vertegenwoordigers van Zeeuwse overheden, maatschappelijke
organisaties en het bedrijfsleven is in verschillende sectortafels gewerkt aan
bouwstenen voor de RES.
Deze bouwstenen zijn verwerkt tot een concept-RES, die in de
vergaderingen van de commissie Strategische Opgaven van 27 september
en 11 oktober 2019 zijn besproken.
Er werd een brief met wensen en bedenkingen van PS aan GS opgesteld,
(30 september 2019) die ter informatie bij deze stukken is gevoegd.
Het Statenvoorstel Instemmen Klimaatakkoord (incl. concept-RES) en de
brief met wensen en bedenkingen van PS aan GS is vastgesteld in PS van
25 oktober 2019.

Bevoegdheid

GS en PS

Wat is het voorstel?

De RES 1.0 vast te stellen en de uitvoering te starten, en de personele
consequenties voor de uitvoering van de RES te betrekken in de
voorjaarsnota 2020.
De RES 1.0 is een belangrijke bouwsteen voor de Omgevingsvisie.

Toelichting

Bij het Statenvoorstel is de RES 1.0 toegezonden, en een samenvatting
ervan.
In een aparte bijlage wordt per onderdeel een overzicht gegeven van de
vragen en opmerkingen die tijdens dit proces zijn gemaakt, en de opvolging
ervan.
Hierin zijn ook de wensen en bedenkingen van PS overgenomen.

Inhoudelijk
N.B. In de brief wensen en bedenkingen van PS aan GS staat een aantal in
de commissievergaderingen genoemde wensen, die al in de concept-RES
waren opgenomen, of al op een andere manier worden geborgd.
Bij het statenvoorstel is een overzicht gevoegd van de belangrijkste
wijzigingen van de definitieve RES ten opzichte van de concept-RES van
2019.
Kosten en dekking

De directe financiële verplichtingen kunnen worden voldaan uit de lopende
begroting. Om als provinciale organisatie uitvoering aan de doelen van de
RES te kunnen geven is wel aanvullende personele capaciteit benodigd. In
de voorjaarsnota volgt hiervoor een voorstel.
Dit zal jaarlijks een budgettair effect hebben van € 350.000,-- (2020-2023)

Overige informatie

Zie verder de presentatie die is gehouden bij de GS-informatiebijeenkomst
van 10 maart 2020.
Deze kunt u vinden in IBABS.

Resultaat commissiebehandeling

De commissie is van mening dat het voorstel voldoende is onderbouwd voor
behandeling in Provinciale Staten.

