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In de brief staat “De Jaarverantwoording ZEA 2021 is in de bijlage van deze brief
opgenomen.” We kunnen deze niet terugvinden; waar is die bijlage?

De jaarrapportage ZEA 2021 is beschikbaar en is inmiddels geplaatst in
Ibabs.

In het procesvoorstel staat diverse malen “De RES 1.0 en het Uitvoeringsplan 1.0 zijn een
stevige basis voor de RES 2.0”. Dit wordt verder niet onderbouwd. Het wordt echter wel
gebruikt als argument om voor de RES 2.0 te kiezen voor slechts een bijsturing op
hoofdlijnen. Vandaar de vraag: Wat wordt precies bedoeld met “een stevige basis” en op
basis waarvan kan deze conclusie worden getrokken? Is er bijvoorbeeld een evaluatie van
de tot nu toe behaalde resultaten waaraan kan worden getoetst of de doelen zijn behaald?

De RES 1.0 is een uitgebreid document met veel informatie over vraag en
aanbod van energie in Zeeland en de Zeeuwse doelen te halen. Het is
niet nodig deze exercitie te herhalen, op basis van de jaarlijkse
verantwoording zal de voortgang worden getoetst. Waar nodig zal worden
bijgestuurd om de doelen te behalen.

In het procesvoorstel staat: “Het is nog onduidelijk wat de aanscherping van de huidige
doelstelling van 49% naar 55% of 60% voor de regio Zeeland betekent.” We kunnen
wachten wat de rijksoverheid hierover beslist. Diverse andere provincies hebben echter zelf
al de intentie uitgesproken om de doelstelling aan te scherpen. Is GS nog steeds op het
standpunt dat 49% reductie het streven moet blijven zoals in het preadvies op de “motie
55% reductie” die PvdA indiende op 11 juni 2021 of wil GS inmiddels overwegen om zelf
actief in te zetten op scherpere reductiedoelen, in navolging van diverse andere provincies?

Mondelinge beantwoording tijdens de commissie

Het belang van participatie wordt op diverse plekken onderstreept. Echter in het
procesvoorstel wordt toch weer teruggegrepen op een ouderwetse en “lichte” vorm van
participatie, door pas in stap 3 een consultatie te houden (dus een reactieve vorm van
participatie waarbij de deelnemer kunnen reageren op van tevoren aangeleverde
bouwstenen) en dan ook nog met name met bestuurlijke deelnemers (PS, gemeenteraden,
waterschap). In de Zeekraal quickscan participatie RES werd als suggestie aangedragen
om gebruik te maken van burgerfora bij de RES 2.0. Wij hebben gevraagd of GS deze
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suggestie wil overnemen, maar GS verwijst dit idee door naar de gemeentes, met het
argument dat burgerparticipatie wettelijk gezien voor het overgrote gedeelte op de
schouders van de gemeenten ligt. In een landelijke provincie zonder grote steden is het
organiseren van een burgerforum echter vaak een te omvangrijk traject voor een kleine
gemeente. Wil GS overwegen om voor de RES2.0 een provinciaal burgerberaad in het
leven te roepen? Zo nee waarom niet?
In 2025 moeten de omgevingsvergunningen voor zon- en windprojecten op land verstrekt
zijn. Is de netcapaciteit dan al voldoende uitgebreid om de stroom van alle projecten te
verwerken? Zo niet aan welke andere oplossingen wordt gedacht?

In Schouwen-Duiveland en Tholen is er na 2025 pas een oplossing voor
de netcongestie. Lokaal worden pilots uitgevoerd met batterij opslag.

Zijn er naast de genoemde warmtenetten (in ontwikkeling) nog andere mogelijkheden voor
warmtenetten in Zeeland? Heeft GS inzicht in wat de leveranciers van de warmte voor tarief
(gaan) vragen? Zijn de warmtetarieven meegestegen met de gasprijzen, of wordt voorzien
in een ontkoppeling van deze tarieven?

Het is mogelijk om middels kleine collectieve oplossingen woningen te
voorzien van warmte. De tarieven voor warmte zijn nog niet bekend.

Door de hoge energieprijzen worden energiebesparende maatregelen sneller
terugverdiend. De energiebesparingsplicht zal dus in veel meer situaties van toepassing
zijn. Is GS van plan hier acties aan te verbinden? Zo ja welke, zo nee waarom niet?

De energiebespaarplicht is van toepassing op bedrijven die veelal onder
het bevoegd gezag van de gemeente vallen. Middels de informatieplicht
zijn bedrijven verplicht melding te maken van de maatregelen die zijn
hebben genomen/zullen nemen. De informatieplicht in 2023 wettelijk
wordt uitgebreid en zal voor een grotere groep bedrijven van toepassing
zijn. Voor provinciale bedrijven ligt de handhaving bij de RUD.

