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GS-Voorstel
Besluitnummer

PZH-2019-719057226 DOS-2015-
0005387

Onderwerp

Meterstand Energieagenda 2019

 
Advies

1 . Vast te stellen de Meterstand Energieagenda 2019; 

2. Vast te stellen de GS-brief aan Provinciale Staten waarmee de Meterstand 2019 aan

Provinciale Steten wordt aangeboden; 

3. Vast te stellen de publiekssamenvatting bij het voorstel Meterstand 2019.

 
Besluit GS
Vastgesteld conform advies
 

Bijlagen

1 . GS-brief aan Provinciale Staten m.b.t. Meterstand Energieagenda

2. Meterstand Energieagenda 

Status Datum vergadering Gedeputeerde Staten Eindtermijn

A-Openbaar 3 maart 2020  n.v.t.
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1 Toelichting voor het College

 

In 2016 is de Energieagenda Watt Anders vastgesteld. Daarin zijn de doelstellingen opgenomen

voor het terugdringen van de CO2-uitstoot, de belangrijkste oorzaak van klimaatverandering. 

 

In 2018 is voor het eerst de rapportage Meterstand opgesteld om in beeld te brengen wat de

voortgang is van de uitvoering van de Energieagenda Watt Anders. De rapportage is nu

geactualiseerd voor de ontwikkelingen in 2019. 

 

In de brief aan Provinciale Staten is aangegeven dat de maatregelen uit het Klimaatakkoord voor

Zuid-Holland worden vormgegeven in het Uitvoeringsprogramma Schone Energie. Dat voorstel

ligt ook op 3 maart 2020 voor in de vergadering van Gedeputeerde Staten, zodat Provinciale

Staten dit kunnen betrekken bij de behandeling van de 1 e begrotingswijziging 2020. Met de

begrotingswijziging worden de maatregelen financieel verwerkt in de Begroting 2020. De

voortgang daarvan wordt gemonitord in de P&C-cyclus. De Meterstand komt daarmee als

rapportagedocument te vervallen. 

 

Financieel en fiscaal kader

Dit voorstel en de rapportage Meterstand hebben 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 3.2 Schone en toekomstbestendige energie

Financiële risico’s:             Geen

 

Juridisch kader

Geen bijzonderheden. Het betreft de resultaten van de door Provinciale Staten vastgestelde

Energieagenda Watt Anders (2016).

2 Voorafgaande besluitvorming

 

De Meterstand Energieagenda 2020 is tot stand gekomen door een actualisatie van de gegevens

ten opzichte van de versie uit april 2019. 

3 Proces

 Het proces betreft een actualisatie van de inhoud als gevolg van ontwikkelingen in 2019. 

4 Participatie

 Intern proces van verantwoording van projecten. 

5 Communicatiestrategie

 

Publicatie van de stukken met de publiekssamenvatting op de website van de provincie is

voldoende naast toezending van de brief en Meterstand Energieagenda 2019 aan Provinciale

Staten.

 


