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GS-Voorstel
Besluitnummer

PZH-2019-719052582 DOS-2015-
0005387

Onderwerp

Aanvulling behandelvoorstel motie 745 - inventarisatie energieopleidingen

 
Advies
1 . Vast te stellen de brief aan Provinciale Staten waarin de aanvulling op 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
1 . GS-Brief PS Aanvulling behandelvoorstel motie 745 - verkenning Energiecampus – 15

januari 2019
2. Bijlage Inventarisatie analyse energie-opleidingen
3. GS-Brief aan PS aanvulling behandelvoorstel motie745 – inventarisatie

energieopleidingen

Status Datum vergadering Gedeputeerde Staten Eindtermijn

A-Openbaar 14 januari 2020 -
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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 Energiecampus te besluiten of de motie als afgedaan beschouwd kan worden. 

Op 23 januari 2019 is in de Statencommissie Duurzame Ontwikkeling de ‘Aanvulling

behandelvoorstel motie 745, verkenning Energiecampus’ besproken. Er is toen besloten door de

commissie om ook kennis te nemen van een inventarisatie van bestaande energieopleidingen in

Zuid-Holland.

Deze inventarisatie is inmiddels afgerond en aan de hand daarvan is de GS-brief aan PS

opgesteld.

 

Financieel en fiscaal kader:

Dit voorstel heeft geen financiële consequenties. De kosten voor het opstellen van de rapportage

zijn gedekt uit de reguliere programmabegroting. 

 

Totaalbedrag ex BTW:      Geen aanvullende kosten

Programma:                       Doel 3.3 Duurzame energie-en grondstoffensysteem in de industrie 

Financiële risico’s:             Geen

 

Juridisch kader

 

Tijdens de behandeling van de Begroting 2018 op 8 november 2017 is de motie 745 -
Energiecampus aangenomen.

2 Voorafgaande besluitvorming

 

- 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;

- Op 23 januari 2019 is in de Statencommissie Duurzame Ontwikkeling de ‘Aanvulling

behandelvoorstel motie 745, verkenning Energiecampus’ besproken. Er is toen besloten

door de commissie om ook kennis te nemen van een inventarisatie van bestaande

energieopleidingen in Zuid-Holland.

3 Proces

 

De gevraagde inventarisatie is inmiddels afgerond en aan de hand daarvan is de GS-brief aan PS

opgesteld.
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4 Participatie

 

Gedurende de inventarisatie hebben we steeds meer opleiders gesproken en toe kunnen voegen

aan ons netwerk. Inzichten uit deze contacten hebben we meegenomen in deze inventarisatie en

analyse en zullen we meenemen bij toekomstige activiteiten op het gebied van Human Capital

Agenda (HCA) voor de energietransitie en in samenwerking met Taskforce HCA van de Economic

Board Zuid-Holland. Het is duidelijk dat opleiden niet alleen bij de scholen ligt, maar dat ook

overheid en bedrijfsleven daarin een rol van betekenis kunnen spelen, door onderlinge

verbindingen te leggen of Human Capital als onderwerp te bespreken in de Regionale Energie

Strategieën. 

5 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.


