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RES 1.0
VOORSTEL

Aan de Provinciale Staten van Zeeland

Voorgeschiedenis
Eind 2017 heeft de Zeeuwse energiedialoog plaatsgevonden. Tijdens de slotbijeenkomst van
deze dialoog hebben vertegenwoordigers van de gezamenlijke Zeeuwse gemeenten, de
provincie, Enduris, Waterschap Scheldestromen en Impuls Zeeland afgesproken samen te
werken in de ontwikkeling van de Regionale Energiestrategie. Een strategie die op regionaal
niveau weer geeft hoe wij invulling wensen te geven aan het klimaatakkoord van Parijs.
Regionaal invulling geven aan deze doelstellingen is een van de afspraken die onze
koepelorganisaties (VNG, Unie van Waterschappen en IPO) hebben gemaakt met het kabinet.
Met deze afspraak voorkomen wij enerzijds dat de energietransitie zonder al te veel nationale
regulering op ons afkomt. Anderzijds kunnen wij hiermee regionaal en lokaal maatwerk bieden,
verbinding leggen met andere opgaven en kansen die wij binnen onze regio zien. Tot slot is een
regionale energiestrategie ook prominent opgenomen in coalitieakkoord “Samen verschil
maken”.
Proces
In de zomer van 2018 is door alle Zeeuwse colleges het Plan van Aanpak voor het maken van
een RES vastgesteld. In oktober 2018 heeft de startbijeenkomst in Vlissingen plaatsgevonden
en is de ontwikkeling van de RES officieel gestart. Een belangrijke stap in het proces was de
ontwikkeling van de eerste bouwstenen van de RES. Deze zijn in mei 2019 gepresenteerd en
zijn ook uitvoerig gecommuniceerd. Onder andere via regiobijeenkomsten, een rondje langs alle
Zeeuwse gemeenteraden en een zicht-op-beleid sessie met uw Staten. De bouwstenen zijn
vervolgens doorontwikkeld tot de concept-RES. Deze is in september en oktober 2019 in PS
besproken. Hierop heeft u een brief met wensen en bedenkingen aan GS gestuurd, die allen
zijn verwerkt in de definitieve RES 1.0.
Alle informatie die is opgehaald, dus met aanvullingen vanuit ondernemers, maatschappelijke
organisaties, inwoners(collectieven), overheden en het nationaal programmateam RES, is
voeding geweest voor de doorontwikkeling naar de RES 1.0 die nu ter besluitvorming voorligt.
Gedurende dit proces hebben meer dan honderd vertegenwoordigers van ondernemers,
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Samenvatting:
Zeeland is bezig met de ontwikkeling van de Regionale Energiestrategie (RES). Na de
vaststelling van de concept RES medio juni 2019 is door alle betrokkenen hard gewerkt aan de
doorontwikkeling naar de RES 1.0. Deze is inmiddels gereed en wordt aangeboden ter
vaststelling.
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maatschappelijke organisaties, inwoners(collectieven) en overheden bijgedragen aan de ontwikkeling van de
RES 1.0. Voornamelijk in de verschillende sectortafel. Deze brede vertegenwoordiging vanuit de Zeeuwse
samenleving maakt van deze RES 1.0 echt een Zeeuwse RES.
Zoals u weet, hebben we afgesproken dat de RES ook een belangrijke bouwsteen is voor de Omgevingsvisie.
Wat willen we bereiken
49% minder CO2-uitstoot in 2030.
Wat doen we daarvoor?
De RES 1.0 is 115 pagina’s. Uiteraard is de volledige RES bijgevoegd (bijlage 1), maar voor uw gemak is ook een
samenvatting toegevoegd (bijlage 4). De RES bevat een strategie voor:
- Warmte in de gebouwde omgeving;
- Elektriciteit;
- Mobiliteit;
- Waterstof.
En een beschrijving van de relatie met:
- Industrie;
- Landbouw;
- Arbeidsmarkt en scholing.
Brief wensen en bedenkingen
Op 29 oktober 2019 heeft uw Staten een brief met wensen en bedenkingen over de RES aan GS gestuurd, met
daarin zes wensen voor aanpassing van de concept-RES:
1. Rol van de provincie: Aan de RES-aanpak is recent een communicatiecoördinator toegevoegd, om meer
aandacht te besteden aan strategie en communicatie, draagvlak te creëren en iedereen bij het onderwerp
te betrekken.
2. Financieel: In de RES 1.0 is een paragraaf Financiën (§1.7) opgenomen. Hierin staat beschreven hoe
wordt omgegaan met de financiering van het vervolg van de RES en het uitvoeringsprogramma.
3. Elektriciteit: Op uw verzoek is er aan de paragraaf over kernenergie (§3.5) een passage opgenomen om
de mogelijkheden te onderzoeken van het langer openhouden van de huidige kerncentrale in Borssele:
“Er zal inzichtelijk gemaakt worden of het mogelijk is de levensduur van de centrale te verlengen, wat
hiervoor nodig is en wat hiervan de risico’s zijn”. Ook is er een alinea gewijd aan thorium.
4. Industrie: In de RES 1.0 is een volledig hoofdstuk (H6) gewijd aan de industrie en Smart Delta
Resources, over hoe de industrie kan bijdragen aan realisatie van de doelstellingen van de RES, en
omgekeerd.
5. Landbouw en landgebruik: De ZLTO en Glastuinbouw Nederland zijn betrokken bij de RES en in de RES
1.0 is nu een volledig hoofdstuk (H7) gewijd aan de landbouw.
6. Mobiliteit: In het hoofdstuk Mobiliteit (H4) zijn o.a. onder §4.4 en §4.6 maatregelen opgenomen voor
stimulering van fiets en trein als duurzaam vervoer.
Ook andere instanties (gemeenteraden, maatschappelijk partners, bedrijven) hebben gereageerd op de conceptRES. Deze reacties en vragen zijn samengevat en beantwoord in bijlage 2. In bijlage 3 vindt u een beknopt
overzicht van de belangrijkste wijzigingen in deze RES 1.0 ten opzichte van de concept-RES van afgelopen
zomer.
Wat zijn de klimaateffecten?
De RES bevat een strategie om de CO2-uitstoot in Zeeland te verminderen.
Wat mag het kosten?
Alle directe financiële verplichtingen uit de RES kunnen worden voldaan uit de lopende begroting. Om als
provinciale organisatie uitvoering aan de doelen van de RES te kunnen geven is echter wel aanvullende
personele capaciteit benodigd. In de voorjaarsnota zal hiervoor een voorstel worden opgenomen. De omvang van
dat voorstel zal een jaarlijks (2020 t/m 2023) budgettair effect hebben van €350.000.
Financiële consequenties externe inhuur: geraamd op n.v.t.

Wij stellen u voor te besluiten overeenkomstig bijgevoegd ontwerp-besluit.
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Gedeputeerde staten,
Drs. J.M.M. Polman, voorzitter

A.W. Smit, secretaris.
Ontwerp-besluit
De staten der provincie Zeeland,
gelezen het voorstel van Gedeputeerde Staten van 3 maart 2020, nr. 20007229;
besluiten:
1. De regionale energiestrategie Zeeland, RES 1.0, vast te stellen en de uitvoering te starten;
2. De personele consequenties voor de uitvoering van de RES betrekken in de voorjaarsnota 2020.

