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GS-Voorstel
Besluitnummer

PZH-2018-646637342(DOS-2015-

0005387)

Onderwerp

Adviesrapport versnelling energietransitie installatiebranche

Advies

1. Vast te stellen de GS-brief aan PS over het adviesrapport ‘Versnelling energietransitie 

installatiebranche’.

2. Vast te stellen het adviesrapport ‘Versnelling energietransitie installatiebranche’.

3. Vast te stellen de publiekssamenvatting over het adviesrapport ‘Versnelling 

energietransitie installatiebranche’.

Besluit GS
Vastgesteld conform advies met dien verstande dat van het adviesrapport wordt kennisgenomen, 
het wordt niet vastgesteld. Tevens een tekstuele machtiging voor de portefeuillehouder om de 
brief aan PS aan te passen, met name ten aanzien van de paragrafen “Adviezen die reeds 
worden uitgevoerd” (wat is de rolneming PZH?) en “Adviezen die we (op dit moment) niet 
overnemen” (opvatting college expliciteren en laatste zin bij eerste aandachtstreepje weglaten)

Bijlagen
GS brief aan PS over het adviesrapport ‘Versnelling energietransitie installatiebranche’
Adviesrapport ‘Versnelling enegrietransitie installatiebranche’

Status Datum vergadering Gedeputeerde Staten Eindtermijn

A-Openbaar 24 april 2018 n.v.t.
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1 Toelichting voor het College

Het adviesrapport versnelling energietransitie installatiebranche is in opdracht van het programma 

Energietransitie opgesteld. Op basis van het rapport hebben wij de adviezen beoordeeld en 

vertaald in een brief aan PS.

Financieel en fiscaal kader

De kosten voor het adviesrapport ‘Versnelling Energietransitie Installatiebranche’ bedragen 

€ 31.680,-. 

Totaalbedrag exclusief BTW : € 31.680

Programma                         : Programma 3 - Aantrekkelijk en Concurrerend, doel 3-2

Financiele risico’s                : Geen

Juridisch kader

-

2 Proces

Aansluitend op het behandelvoorstel voor de moties 715 (Make Zuid-Holland great again), 

720 (verduurzaming gebouwde omgeving en glastuinbouw) en 728 (Energiebesparing 

wonen) van 27 september 2017, ligt nu het adviesrapport ‘versnelling energietransitie 

installatiebranche’ voor. 

3 Communicatiestrategie

De brief aan PS en het onderzoek delen we met onze collega’s via het Interprovinciaal Overleg. 

Daarnaast publiceren we het onderzoek en de aanbevelingen vanuit GS als één geheel op onze 

website. De energietransitie regioadviseurs nemen het onderzoek tevens mee in hun gesprekken 

met de regio’s / gemeenten.
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