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Provinciale Staten van Zuid-Holland, in vergadering bijeen op woensdag 11 november 2020;

Gonstaterende dat:

-

Nieuwe bedrijvigheid in onze provincie vaak zorgt voor een verhoging van de totale vraag naar energie;
De mogelijkheden om de energie in Zuid-Holland te verduuzamen niet gebaat zijn bij een te sterke
verhoging van de vraag naar energie en de daarmee gepaard gaande noodzaak om nog meer energie
op te wekken;

Ovenregende dat:

-

Het een goede zaak is dat de provincie beleid voert om bedrijven, onder andere via het lnnovation
Quarter, te overreden zich in Zuid-Holland te vestigen;
Het een goede zaakzou zijn dat deze vestiging zo veel mogelijk aansluit bij het programma
Groene Cirkels;

Spreken als mening uit dat:

-

Het gewenst is dat nieuw te vestigen bedrijven in Zuid-Holland, met een grote energievraag,
gestimuleerd worden om deze energievraag zoveel mogelijk zelf duuzaam, bijvoorbeeld door

zonnepanelen op het eigen dak, te realiseren.

Verzoeken het college:

-

Bij het aantrekken en de vestiging van nieuwe bedrijven in Zuid-Holland er voor te zorgen dat
hierbij aandacht is voor de gevolgen van deze vestiging op de energievraag in Zuid-Holland;
Te ondezoeken op welke wijze de vestiging van energie neutrale of energie positieve (niet zijnde
energiecentrales) bedrijven in Zuid-Holland kan worden gestimuleerd.

en gaan over tot de orde van de dag!

Lies van Aelst (SP)
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