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GS-Voorstel
Besluitnummer

PZH-2019-676713198 (DOS-2015-

0005387)

Onderwerp

Aanvulling behandelvoorstel motie 745 – verkenning Energiecampus

Advies

1. Vast te stellen de brief aan Provinciale Staten waarin (de aanvulling van) het behandelvoorstel 

voor de motie 745 – Energiecampus is opgenomen

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

Energiecampus

Besluit GS

Vastgesteld conform advies

Bijlagen

GS-brief aan PS aanvulling behandelvoorstel motie 745 – verkenning Energiecampus

Verkenning Energiecampus Zuid-Holland

Status Datum vergadering Gedeputeerde Staten Eindtermijn

A-Openbaar 15 januari 2019 31 januari 2019

PZH-2019-676713198 dd. 15-01-2019
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1 Toelichting voor het College

Op 10 oktober 2018 is een eerdere versie van het behandelvoorstel motie 745 – Energiecampus 

besproken in de procedurevergadering van de commissie Duurzame Ontwikkeling. Op dat 

moment is voorgesteld om begin 2019 aan de hand van de resultaten van de aangekondigde 

verkenning te besluiten of de motie als afgedaan beschouwd kan worden. 

Deze verkenning is inmiddels afgerond en aan de hand daarvan is de GS-brief aan PS geüpdatet. 

Dit rapport is ter kennisname toegevoegd. 

Financieel en fiscaal kader

Binnen het lopende budget van het Programma Energietransitie is in 2019 € 200.000,-

beschikbaar voor de energiecampus in de breedste zin. Op dit moment is het budget toereikend 

voor de inventarisatie van bestaande opleidingen en initiatieven zoals aangekondigd in de brief 

aan PS. Voor verdere initiatieven is op dit moment -op basis van de uitgevoerde verkenning- geen 

aanleiding. Nieuwe ontwikkelingen kunnen hier uiteraard verandering in brengen.

Er zijn geen financiële risico’s

Juridisch kader

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

Energiecampus aangenomen.

2 Proces

- Het eerste behandelvoorstel van deze motie is besproken in de commissie Duurzame 
ontwikkeling op 13 februari 2018. In verband met nadere vragen van het statenlid Ludema is 
op dat moment de motie niet afgedaan door Provinciale Staten;

- Op 10 oktober 2018 is een nieuwe versie besproken door de commissie Duurzame 
Ontwikkeling. Hierin zijn de gestelde vragen beantwoord en werd een verkenning naar de 
mogelijkheid en wenselijkheid van een energiecampus in en voor Zuid-Holland aangekondigd. 
Er is besloten de motie nog niet af te doen, maar daarmee te wachten tot de resultaten van de 
verkenning beschikbaar zouden zijn;

- De verkenning is recentelijk afgerond en de resultaten zijn verwerkt in de brief met het 
behandelvoorstel aan Provinciale Staten. Deze kan worden besproken in de 
commissievergadering die specifiek bedoeld is om openstaande moties te bespreken;

- De genoemde activiteiten in de brief staan deels los van deze motie en zullen, voor zover dat 

binnen het beschikbare budget mogelijk is, worden uitgevoerd. Bovendien zijn vervolgacties 

deels afhankelijk van reactie vanuit Provinciale Staten op het behandelvoorstel en eventuele 

voorkeur die uitgesproken wordt voor een ontwikkelrichting.

3 Communicatiestrategie

De stukken worden na vaststelling door GS op de provinciale website gepubliceerd in het kader
van de actieve openbaarheid. Er is geen verdere communicatiestrategie nodig.
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