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Geachte voorzitter,
In 2020 hebben de samenwerkende partners van het Zeeuws Energie Akkoord (ZEA) als eerste regio
in Nederland de RES opgesteld. De periode daarna hebben wij ons actief ingezet om de RES concreet
te maken en de stap naar de uitvoering te zetten. De uitvoering van de RES 1.0 is concreet gemaakt in
een Uitvoeringsplan RES 1.0, vastgesteld in het najaar van 2021. De RES 1.0 is een eerste stap in
een tijdspad naar 95% CO2-reductie in 2050.
Om goed in te kunnen spelen op maatschappelijke, economische, politieke en technologische
ontwikkelingen is al vroeg afgesproken dat de RES iedere twee jaar herijkt wordt. Concreet betekent
dit het vaststellen van een RES 2.0 in de periode juli 2023. De partners van het ZEA staan daarmee
voor de opgave om de RES 1.0 uit te voeren en tegelijkertijd de RES 2.0 te ontwikkelen.
Stand van zaken uitvoering RES 1.0
De partners van het ZEA stellen jaarlijks een jaarverantwoording op. Deze bevat de bereikte resultaten
over 2021 en laat zien hoe die resultaten zich verhouden tot de doelstellingen uit de RES 1.0 die in
2030 bereikt moeten worden. De Jaarverantwoording ZEA 2021 is in de bijlage van deze brief
opgenomen. Als Provincie Zeeland voeren wij aanvullende activiteiten uit; deze zijn beschreven in
bijgevoegde notitie ‘Stand van zaken uitvoering RES 1.0’.
Procesvoorstel aanpak RES 2.0
Voor het opstellen van de RES 2.0 is een aanpak opgesteld. Het procesvoorstel RES 2.0 is opgesteld
door de Stuurgroep van het ZEA en onderschreven door het OZO-Themaoverleg Klimaat, Energie en
Milieu van 9 maart 2022. Het procesvoorstel beschrijft de uitgangspunten voor de RES 2.0 op inhoud,
proces en indicatief tijdspad. Dit tijdspad is afhankelijk van de uitvoeringskracht van onze partners én
de eventuele noodzaak tot het opstellen van een plan-MER. In het procesvoorstel wordt expliciet stil
gestaan bij de rol van u als volksvertegenwoordiger in het beoogde proces. De komende periode wordt
gewerkt aan bouwstenen voor de RES 2.0. Deze bouwstenen worden u ter consultatie voorgelegd
waarbij u uw wensen en/of bedenkingen kenbaar kan maken. Dit is basis voor het opstellen van een
RES 2.0 die aan u wordt voorgelegd ter vaststellen.

Afdoening toezegging en motie
Bij het opstellen van de RES 2.0 zal invulling worden gegeven aan de volgende motie: motie 25 van
SGP, mede namens VVD, CDA en ProZeeland (Leveringszekerheid van de energiemix). Daarnaast
wordt in de notitie ‘stand van zaken uitvoering RES 1.0’ een toelichting gegeven op toezegging 113:
‘Effect klimaatparagraaf als onderdeel van de RES’ van GroenLinks.
Wij hopen u op deze manier voor dit moment voldoende te hebben geïnformeerd.
Met vriendelijke groet,
Gedeputeerde Staten,

Drs. J.M.M. Polman, voorzitter

Drs. L.M.L.M. Prevaes, wnd. secretaris
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