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Onderwerp

Behandelvoorstel motie 795 inzake gaswinning in ZuidHolland
Geachte Statenleden,

Naar aanleiding van de GS-brief over “Gaswinning in Zuid-Holland” (kenmerk PZH-2018642499576) is door Provinciale Staten op 25 april 2018 motie 795 (zie bijlage) aangenomen. Met
deze brief informeren wij u over de wijze waarop wij uitvoering geven aan deze motie.
Aanleiding
PS constateren in de motie dat, in het licht van het mondiale (Parijs), landelijke (interbestuurlijk
programma) en provinciale klimaat- en energiebeleid, gaswinning niet past bij de duurzame
ambities van Zuid-Holland en de provincie maatregelen treft om het gebruik van aardgas
drastisch te verminderen.
PS spreken uit dat Zuid-Holland in 2035 aardgasvrij moet zijn in bebouwd gebied en verzoeken
ons college om in de jaarlijkse voortgangsrapportage te rapporteren over de stand van zaken.
Uitvoering van de motie
Gedeputeerde Staten hebben aangegeven op een duurzame energievoorziening te willen
overgaan en in dat licht alleen nog positief te staan tegenover aardgaswinning voor zolang
aardgas nog noodzakelijk is in de transitie naar duurzame energie.
GS ondersteunen dus de wens van PS om het gebruik van aardgas af te bouwen van harte en
geven op verschillende manieren uitvoering aan de ingediende motie.
In de Energieagenda Watt Anders is ten aanzien van de gebouwde omgeving de ambitie
vastgelegd dat de energievoorziening in 2035 CO2-neutraal moet zijn. Dat betekent in feite dat
vanaf 2035 aardgas niet meer wordt gebruikt voor het verwarmen van woningen en gebouwen.
Dit vereist dat er alternatieven beschikbaar moeten komen voor de verwarming met aardgas
(zoals aard- en restwarmte), dat bestaande woningen en gebouwen getransformeerd moeten
worden naar aardgasloos en dat nieuwbouw niet meer wordt aangesloten op het gasnet.

PZH-2018-649217553 dd. 22-05-2018

Ons kenmerk

PZH-2018-649217553

De provincie draagt hier actief aan bij door een gezamenlijke lobby (met gemeenten en
netbeheerders) naar het Rijk om nieuwbouw niet meer op aardgas aan te sluiten, door
communicatie en educatie naar bewoners en installatiebranche en het ondersteunen van
energieloketten, door het mee-ontwikkelen van nieuwe vormen van financiering en door het
ondersteunen van de gemeenten bij het opstellen van energiestrategieën en warmteplannen.
Voor dit laatste doel stelt de provincie de komende 3 jaar energietransitieregisseurs en
businesscase-adviseurs ter beschikking die op verzoek van gemeenten inzetbaar zijn. Deze extra
inzet vloeit mede voort uit de moties 720 (verduurzaming gebouwde omgeving en glastuinbouw)
en 728 (Energiebesparing wonen), in september 2017 aangenomen door PS.
Het Rijk heeft bepaald dat nieuwe gebouwen vanaf 2021 vrijwel energieneutraal moeten zijn. Ook
heeft de rijksoverheid de aansluitplicht van nieuwe woningen op aardgas uit de wet geschrapt. Dit
komt tegemoet aan de ambities van de provincie. Wij benadrukken dat de transitie naar een
aardgasloze (c.q. fossielvrije) energievoorziening een traject van lange adem is waarbij nog de
nodige hordes genomen moeten worden. Te denken valt aan versterking van de capaciteit bij de
installatiebranche, het verbeteren van bestaande en het ontwerpen van nieuwe technieken
(innovatie) en het beschikbaar maken van goede financieringsarrangementen voor burgers,
VVE’s en bedrijven.
Over de voortgang van deze activiteiten worden PS jaarlijks geïnformeerd via de
voortgangsrapportage Energie (“de Meterstand”). In de eerste rapportage (onderdeel van de
Jaarrekening 2017) wordt in hoofdstuk 3.1 Gebouwde Omgeving, ingegaan op de vorderingen en
bereikte resultaten.
In de volgende voortgangsrapportages zullen wij meer specifiek aandacht besteden aan de
voortgang op het thema gebouwde omgeving.
Wij vertrouwen erop u met dit voorstel inzicht te hebben gegeven in de uitwerking die het college
voorstaat en dat u hiermee na uw besluitvorming de motie als afgedaan kunt beschouwen.

Hoogachtend,
Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,
wnd. secretaris,
plv. voorzitter,
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