
 
 

Statenmededeling 
 
 
Onderwerp 
Discussiestuk met Uitgangspunten Energieagenda 2030 
 
 
Aan Provinciale Staten van Noord-Brabant, 
 
 
Kennisnemen van 
Discussiestuk met uitgangspunten van de Energieagenda 2030, die in december 
2018 ter vaststelling aan uw Staten wordt voorgelegd.  
 
Aanleiding 
Wij informeren uw Staten graag over een nieuwe stap op weg naar de 

totstandkoming van een nieuwe energieagenda. Deze statenmededeling bevat 

een discussienotitie die wij op 28 september a.s. samen met uw Staten willen 

bespreken.   

 

De aanleiding voor de Energieagenda 2019-2030 (hierna Energieagenda 2030) 

is dat de huidige Energieagenda, die afloopt in 2020, actualisering behoeft door 

de snelle veranderingen in het energiebeleid, zoals het Akkoord van Parijs en de 

hoofdlijnen van het Klimaatakkoord. U heeft dan ook in de Perspectiefnota d.d. 

20 april 2018 de bestuursopdracht geformuleerd: Stel, gezien de landelijke en 

Europese ontwikkelingen, een nieuwe integrale Energieagenda 2019-2030 op, 

en leg deze uiterlijk eind 2018 ter besluitvorming aan ons voor inclusief personele 

consequenties.  

 

De Energieagenda 2030 komt tot stand in een wereld die volop in beweging is. 

De hoofdlijnen van het landelijk Klimaat- en Energieakkoord zijn bekend, maar 

het definitieve Klimaat- en Energieakkoord ligt er pas tegen eind 2018. Partijen 

oriënteren zich op hun rol in de energietransitie. Velen zetten stappen en vormen 

soms verrassende coalities.  

 

De Energieagenda 2030 focust op een versnelling van de energietransitie en 

bekijkt dit vanuit een integrale invalshoek. De Energieagenda 2030 stelt de 

hoofdlijnen vast en vanuit een nieuwe provinciale bestuursperiode wordt de koers 

verder bepaald. 
 
Bevoegdheid 
Uw Staten hebben een kaderstellende rol bij het vaststellen van de energie-
agenda. 
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Kernboodschap 
1. Drie strategieën zijn leidend  
 
1.1 Wij zetten in op het mobiliseren van de samenleving voor de 
energietransitie  
Transitie begint bij mensen en hun motivatie voor verandering. In Brabant 
realiseren we ons dat we juist de energie, initiatieven en inzet nodig hebben van 
Brabanders om de energietransitie te laten slagen. Meer eigenaarschap maakt 
dat particulieren niet alleen delen in kosten, maar ook in baten van de transitie; 
zij krijgen de mogelijkheid te delen in winsten. Dat werkt aanstekelijk voor de 
omgeving en zorgt voor een zelfversterkend effect. Uiteindelijk staat of valt de 
transitie bij draagvlak in de maatschappij. 

 
1.2 Stevig van start: snel starten en onderweg leren en verbeteren 

Snel starten is noodzakelijk gegeven de doorlooptijd van projecten. Zo laat de 
praktijk van wind op land zien dat de doorlooptijd tussen idee en realisatie in de 
praktijk vaak veel langer is dan vooraf verwacht wordt. We willen op tijd beginnen 
met het realiseren van onze doelen met een projectmatige aanpak.  
We moeten ook nog zaken ontdekken. Dat doen we niet door alles tot in details 
uit te denken, maar door er meteen mee aan de slag te gaan. We gaan ook 
keuzes niet naar voren schuiven, maar maken ze met de best beschikbare 
mogelijkheden van dat moment. Wij weten nog niet alles, maar willen wel nu 
starten omdat we beseffen dat we niet kunnen wachten tot morgen. Er zijn genoeg 
technieken en mogelijkheden beschikbaar om nú al een verschil te maken. We 
beginnen dus met dát te doen wat mogelijk is op basis van de huidige kennis. Van 
de partners verwachten we ook daadkracht. De provincie bevordert het 
gezamenlijk leren en verbeteren.  

 
1.3. Provincie zet slim en selectief in op het stimuleren van koplopers 
De provincie blijft koplopers stimuleren op het gebied van onderzoek en 
technologieontwikkeling in deze energietransitie. Er is onderzoek gaande naar 
manieren om energie om te zetten en op te slaan in duurzame synthetische fuels, 
maar er is nog geen doorbraak die maakt dat we in het systeem kunnen 
voorsorteren op één bepaalde techniek (zoals waterstof). We pakken het spoor 
van de innovatie vast, bijvoorbeeld Fuelliance en Solliance, en vooral ook de 
realisatie aan de hand van goede businesscases. 
 

Consequenties 

Tijdens de bespreking in uw oordeelsvormende bijeenkomst met uw Staten vragen 

wij uw reflectie op voorliggende statenmededeling en discussiestuk voor de 

verdere inrichting van de Energieagenda. Voor het verdere proces tot vaststelling 

van de agenda verwijzen wij naar het kopje ‘Vervolg’. 
 

Europese en internationale zaken 
Aanleiding vormen de klimaatafspraken in Parijs. 
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Financiën 
Niet van toepassing. 
 
Communicatie 

De uitgangspunten voor de Energieagenda 2030, zoals verwoord in het 

discussiestuk, zijn tot stand gekomen na consultatie van Brabantse stakeholders uit 

de Energietransitie. Dit proces van consultatie krijgt een vervolg in een tweede 

ronde van consultaties. Hierbij worden ook young professionals en het Brabantse 

publiek betrokken. Parallel hieraan vindt uw oordeelsvormende themabijeenkomst 

plaats. Er komt een communicatieaanpak om de uiteindelijke agenda te delen met 

alle betrokkenen in de consultatierondes, en een zo’n breed mogelijk publiek van 
stakeholders en geïnteresseerden. 
 
Vervolg 
Het proces om te komen tot de Energieagenda 2030 is een bestuursopdracht in 
het kader van de perspectiefnota. In september wordt een ronde van reflectie met 
(bestuurlijke) stakeholders en burgers in Brabant gehouden. De reflectie van uw 
Staten wordt, samen met de reflectie op het Haalbaarheidsonderzoek Energie 
provinciale doelstellingen (augustus 2018) van partners en stakeholders, 
meegenomen in het verdere proces van de totstandkoming van de Energieagenda 
2030.  
 
Tevens vindt er een eindevaluatie plaats van de vigerende energieagenda. 
Hierover wordt u begin oktober via een statenmededeling geïnformeerd. Dit naast 
de diverse tussenevaluaties die reeds hebben plaatsgevonden in 2014 
(Energieagenda), 2017 (Uitvoeringsprogramma energie) en 2018 (Onderzoek 
Bestuurskracht rond energietransitie). Daarnaast verschijnt in 2018 het onderzoek 
van de gezamenlijke rekenkamers naar het energiebeleid in de 12 provincies. 
 
U ontvangt het Statenvoorstel uiterlijk 22 november 2018. Op 7 december 2018 
vindt er een oordeelsvormende themabijeenkomst plaats en op 14 december 
2018 ligt de Energieagenda ter besluitvorming in uw Staten. De Energieagenda 
2030 wordt in de volgende bestuursperiode uitgewerkt in de vorm van 
uitvoeringsplannen. 
De Energieagenda 2030 is een basis voor de Regionale Energie Strategieën 
(RES’en) die, als uitwerking van het Klimaat- en Energieakkoord, medio 2019 
gereed moeten zijn. 
 
Ook de ontwerp Omgevingsvisie spreekt zich uit over het doel met betrekking tot 
energie voor de provincie: in 2030 is er tenminste 50% duurzame energie en 
tenminste 50% reductie van broeikasgassen ten opzichte van de uitstoot in 1990 
en in 2050 is Brabant energieneutraal. Gegeven de samenhang van beide 
documenten stellen wij u voor om besluitvorming in uw Staten op dezelfde dag te 
laten plaatsvinden. 
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Bijlagen 
Discussiestuk met Uitgangspunten van de Energieagenda 2030 
 
 
Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant, 
 
de voorzitter, de secretaris, 
 

prof. dr. W.B.H.J. van de Donk drs. M.J.A. van Bijnen MBA 
 

 
 
Opdrachtgever: mevrouw I.A.H.M. Cortenbach, (073) 681 26 79, 
icortenbach@brabant.nl, eenheid Opdrachtgeverschap en P&O van directeur 
NHL1. 
 
Opdrachtnemer: de heer J.J. Roggeband, (06) 18 30 34 77, 
jroggeband@brabant.nl, eenheid Internationale Zaken en Energie van directeur 
NHL3. 
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