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GS-Voorstel
Besluitnummer

PZH-2018-636945780 (DOS-2015-

0005387)

Contact

Ir M.G.N. van Steekelenburg

070 - 441 82 53

mgn.van.steekelenburg@pzh.nl

Onderwerp

Behandelvoorstel motie 745 - Energiecampus

Publiekssamenvatting

Provinciale Staten hebben een motie aangenomen waarop Gedeputeerde Staten nu per brief 

reageren. Gedeputeerde Staten sturen al enkele jaren op de intensivering van de Zuid-Hollandse 

kennisontwikkeling. Dit middels het stimuleren van de ontwikkeling van een fysieke 

Energiecampus ten behoeve van versterking en versnelling van de (Zuid-Hollandse) 

energietransitie. In de behandelbrief aan Provinciale Staten worden zeven concrete acties verder 

beschreven, waarin onderzoek, opleiding en experimenteren centraal staan.

Advies

1. Vast te stellen de brief aan PS waarin het behandelvoorstel voor de motie 745 –

Energiecampus is opgenomen.

2. Vast te stellen de publiekssamenvatting inzake het behandelvoorstel voor de motie 745.

Besluit GS
vastgesteld conform advies met een tekstuele machtiging voor de portefeuillehouder om in de 
opsomming van de concrete stappen de stand van zaken omtrent de leerstoel nader aan te 
geven

Bijlagen
Brief aan PS behandelvoorstel motie 745 def.docx

Paraaf voor agendering

Behandelend ambtenaar Ir M.G.N. van Steekelenburg Akkoord

Ambtelijk opdrachtgever / Leidinggevende Ewijk - Hoevenaars, AM, van digitaal

Bestuurlijk opdrachtgever / Portefeuillehouders Weber, JF

Provinciesecretaris drs. J.H. de Baas

Status Datum vergadering Gedeputeerde Staten Eindtermijn
A-Openbaar 13 februari 2018
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1 Toelichting voor het College

Zie voorgestelde brief aan PS voor de nadere toelichting over de afhandeling van de motie.

Financieel en fiscaal kader

Stappen 1 t/m 6 uit de brief aan de Staten hebben geen aanvullende financiële consequenties,

want worden gedekt uit lopende budgetten. Voor stap 7 wordt verkend of dit qua additionele 

vragen, uit de budgetten Proceskosten verkenningen diepte-investeringen kan komen. Voor de 

beantwoording van deze motie is de toekenning van deze proceskosten niet voorwaardelijk.

Juridisch kader

Tijdens de behandeling van de begroting 2018 op 8 november 2017 is de motie 745 

Energiecampus aangenomen.

2 Proces

De acties in de brief zullen verder worden geconcretiseerd om vanuit daar, de energiecampus 
verder te ontwikkelen

3 Communicatiestrategie

Publiekssamenvatting wordt gepubliceerd. Zodra behandelvoorstel is aangenomen door PS, volgt 

hierover communicatie.
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