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Geachte leden van de gemeenteraad,

Gedeputeerde staten hebben bij besluit van 19 april 2022, 10 mei 2022 en 7 juni 2022 het ontwerp 
van de Herziening Omgevingsbeleid Module Energietransitie vastgesteld. Het gaat om een partiële
wijziging van :

 De omgevingsvisie Zuid-Holland;
 De omgevingsverordening Zuid-Holland;
 Het omgevingsprogramma Zuid-Holland.
Ook de Zuid-Hollandse Omgevingsverordening (ZHOV), die van kracht wordt na inwerkingtreding 
van de Omgevingswet, wordt gewijzigd.

Het provinciaal omgevingsbeleid is continu in beweging. Voor de energietransitie zijn er nieuwe 
plannen gemaakt, zoals in de Regionale Energiestrategie (RES 1.0) opgesteld door de 
Drechtsteden, en de clusterenergie strategieën (CES) opgesteld door grote industriële clusters. 
Om te zorgen dat deze plannen verder uitgewerkt en uitgevoerd kunnen worden, wijzigt de 
provincie de module Energietransitie in haar omgevingsbeleid. In deze module staat de visie van 
de provincie Zuid-Holland over de energietransitie en zijn er richtlijnen opgenomen om energie een
plek te geven in de omgeving.
De Ontwerp Herziening Omgevingsbeleid Module Energietransitie ligt gedurende zes weken ter 
inzage van 14 juni tot en met 8 augustus 2022. De definitieve vaststelling van de module 
Energietransitie is voorzien voor het laatste kwartaal van 2022

Met de andere gemeentes van de Smart Delta Drechtsteden is besloten om een gezamenlijke 
zienswijze in te dienen. Samenvattend gaat de zienswijze in op dat de RES 1.0 van de 
Drechtsteden onvolledig is geborgd in de module energietransitie. Uit de teksten blijkt een (stevige)
provinciale bestuurlijke afweging, en hierdoor wordt lokaal maatwerk beperkt.
De ontwerp teksten uit het provinciale omgevingsbeleid doen voor zonnevelden onvoldoende recht 
aan de vastgestelde RES 1.0 en het intensieve participatieve proces dat hieraan vooraf is gegaan. 
Ook mist de urgentie van de klimaatopgave waardoor het risico bestaat dat de uitvoering van het 
klimaatbeleid hierdoor onnodig wordt bemoeilijkt en vertraagd.

Het college heeft in haar vergadering van 26 juli 2022 ingestemd met deze zienswijze. Een afschrift
van de zienswijze is opgenomen in de bijlage.

Met vriendelijke groet,
burgemeester en wethouders,

de secretaris de burgemeester
S. van Heeren J.G.A. Paans

Bijlage 1: Zienswijze herziening omgevingsbeleid module energietransitie - eindconcept
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