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GS-Voorstel
Besluitnummer

PZH-2018-660189737 (DOS-2018-
0005702)

Onderwerp

Behandelvoorstel motie 819 Versnelling energietransitie

Advies

1 . Vast te stellen de brief aan Provinciale Staten met het behandelvoorstel voor motie 819

Versnelling energietransitie.

2. Vast te stellen de publiekssamenvatting bij het behandelvoorstel motie 819 Versnelling

energietransitie. 

Besluit GS
vastgesteld conform advies.

Bijlagen

1 . Brief aan Provinciale Staten met betrekking tot behandelvoorstel motie 819 Versnelling

energietransitie

2. Tekst Motie 819 – Versnelling energietransitie

Status Datum vergadering Gedeputeerde Staten Eindtermijn

A-Openbaar 4 september 2018 -
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1 Toelichting voor het College

 

In de vergadering van Provinciale Staten van 27 juni is de motie 819 Versnelling energietransitie

aangenomen. Hierin wordt u gevraagd om voor de vaststelling van de begroting een verkenning

te doen naar de mogelijkheden voor het plaatsen van zonnepanelen op provinciale

geluidsschermen, inclusief de daaraan verbonden kosten. De Dienst Beheer Infrastructuur (DBI)

voert de verkenning uit met medewerking van ingenieursbureau Tauw B.V. In het

behandelvoorstel nemen Gedeputeerde Staten het voorstel over. Voor de uitvoering van de motie

wordt een fasering geadviseerd. Fase 1 betreft een quick scan. Fase 2 is een concreet onderzoek

per geluidsscherm die na fase 1 zijn overgebleven.

 

Financieel en fiscaal kader

Totaalbedrag excl. BTW  : € 25.000,-

Programma   : Programma 2 - Bereikbaar en Verbonden 

Financiële risico’s  : Er zijn geen financiële risico’s. 

 

Dit besluit heeft (in deze fase) een geraamde financiële consequentie van € 25.000,-  voor de

inhuur van Ingenieursbureau Tauw B.V.. Tauw B.V. heeft ervaring vanuit het project “de N470

geeft energie”. Hierbij is ook gekeken naar de combinatie van geluidsschermen en zonnepanelen.

 

De kosten voor de mogelijke plaasting van zonnepanelen op de geluidsschermen die na fase 2

overblijven, zijn op dit moment niet in te schatten. Bij de rapportage van fase 1 worden de

mogelijke kosten (en opbrengsten) in beeld gebracht. 

 

Juridisch kader

Dit besluit heeft geen juridische consequenties.

 

2 Proces

 

De verdere uitwerking zal zoals in het behandelvoorstel staat beschreven, plaatsvinden. Fase 1

zal worden besproken met gedeputeerde Vermeulen. Fase 2 zal ter besluitvorming aan

Gedeputeerde Staten worden voorgelegd. Daarna kunnen de Provinciale Staten worden

geïnformeerd of wordt besluitvorming met financiële consequenties voorbereid. Zo nodig zal bij

afwijkingen van het verwachte resultaat, in overleg met gedeputeerde Vermeulen, tussentijds een

terugkoppeling worden gegeven.

 

3 Communicatiestrategie

 

Over dit besluit zal, naast de publicatie in het kader van de actieve openbaarheid, niet actief

worden gecommuniceerd.

 


