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GS-Voorstel
Besluitnummer

PZH-2018-646227783 (DOS-2015-

0005387)

Onderwerp

Bespreking stand van zaken energiebeleid ‘Meterstand energieagenda 2016-2020-2050’

Advies
1. Het document Meterstand energieagenda 2016-2020-2050 vast te stellen;
2. GS-brief aan PS over Meterstand energieagenda 2016-2020-2050 vast te stellen;
3. De publiekssamenvatting bij de Meterstand energieagenda 2016-2020-2050 vast te stellen.

Besluit GS
vastgesteld conform advies met een tekstuele machtiging voor de portefeuillehouder om in de 
publiekssamenvatting een kernboodschap te vervatten en waar relevant in het voorstel, het 
Meterstand-document of de brief aan PS een financieel overzicht toe te voegen over de financiële 
uitputting. Tevens op pagina 11 van het document de paragraaf “Duurzame OV-concessies” 
(geen leidend principe, maar uitgangspunt is het bestuursakkoord zero emissie busvervoer en 
“wordt gestreefd naar” ipv “wordt ingezet”) en het kader bovenaan (“bijna energieneutraal” en 
“geplande renovatie en verduurzaming”) aanpassen. Eveneens Waste to Chemicals wijzigen in 
Waste to Chemistry en in de brief aan PS toelichten  dat er over gediscussieerd kan worden of 
met deze cijfers de resultaten gehaald worden.

Bijlagen

 Meterstand energieagenda 2016-2020-2050 waar staan we met de energietransitie in Zuid-
Holland

 GS-brief aan PS over Meterstand energieagenda 2016-2020-2050
 Brief gedeputeerde Weber aan PS over de behandeling van de stand van zaken van het 

energiebeleid van maart 2018

Status Datum vergadering Gedeputeerde Staten Eindtermijn

A-Openbaar 24 april 2018 24 april 2018
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1 Toelichting voor het College

In de Statencommissie duurzame ontwikkeling van 23 mei 2018 staat de bespreking van de stand 

van zaken van het energiebeleid op de agenda. Gedeputeerde Weber heeft de Staten op 26

maart j.l. geïnformeerd over de wijze waarop hij deze bespreking wil faciliteren. Bijgaand 

document ‘Meterstand energieagenda 2016-2020-2050’ is een van de documenten op basis 

waarvan het gesprek gevoerd kan worden. Daarnaast dient dit document om  met het externe 

netwerk van de provincie te communiceren over de stand van zaken van de energietransitie in 

Zuid-Holland.

Per onderwerp uit de energieagenda is in de Meterstand niet alleen een beschrijving gegeven van 

de stand van zaken op het betreffende gebied, maar ook een vooruitblik op waar de inspannignen 

zich het komende jaar primair zullen richten.

De portefeuillehouder gedeputeerde Weber heeft vooraf met provinciale staten afgestemd hoe de 

behandeling van de stand van zaken van het energiebeleid plaats zou gaan vinden. Zijn brief 

daarover aan de Statencommissie duurzame ontwikkeling uit maart j.l. is ter informatie als bijlage 

toegevoegd.

Financieel en fiscaal kader

Er zijn geen financiële consequenties verbonden aan deze tussenevaluatie.  De financiering van 

het energiebeleid is geregeld in Hoofdstuk 3.2 van de begroting.

Juridisch kader

De Energieagenda is staand provinciaal beleid waarover door het college met PS is afgesproken 

jaarlijks bij de behandeling van jaarrekening te evalueren.

2 Proces

De Meterstand is een weergave van de stand van zaken van het energiebeleid van de provincie 

op basis van Watt anders 2016-2020-2050 vanuit provinciaal perspectief. Vanwege het netwerk 

georiënteerde karakter van het energiebeleid is de Meterstand ook bedoeld voor partners van de 

Provincie.

3 Communicatiestrategie

“Meterstand” is in feite een weerslag op papier van een digitale bron. Voor de communicatie met 

derden zal voornamelijk het digitaal instrumentarium dienen.
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