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1. Welk onderwerp/agendapunt wilt u aan de orde stellen?

Graag vraag ik een informerende themabijeenkomst aan op vrijdag 28 juni 201 9 over het Klimaatakkoord
tegen de achtergrond van het provinciaal energiebeleid.
In verband met de aankomende besluitvorming over het Klimaatakkoord vraag ik daarnaast een
oordeelsvormende themabijeenkomst aan op vrijdag 1 3 september 201 9.

informerende themabijeenkomst 28 juni 20 Ĩ9: stand van zaken Energiebeleid op twee onderdelen
De bijeenkomst op 28 juni benut ik graag om u te informeren over een aantal zaken in het kader van het
provinciaal energiebeleid.:
»

Het eerste onderwerp waarover ik u wil informeren betreft de stand van zaken rond het Ontwerp van
het Klimaatakkoord. Het klimaatakkoord is onderdeel van het Regeerakkoord en van het
Interbestuurlijk Programma (IBP), waarvoor ook decentrale overheden/provincies aan de lat staan
vanuit hun rol en taak.
Medio april gaf het Kabinet aan dat een definitief voorstel voor het klimaatakkoord niet voor begin
juni wordt verwacht. Volgens de huidige planning zal besluitvorming door het IPO-Bestuur plaatsvinden
per 1 oktober 2019. Dit volgend op behandeling van de relevante onderdelen van het

»

Klimaatakkoord in 12x Provinciale Staten in september 201 9. Graag informeer ik uw Staten nog vóór
het zomerreces over het Klimaatakkoord en het (inter)provinciale vervolgproces richting
besluitvorming.
Het tweede onderwerp betreft de stand van zaken rond de Regionale Energiestrategieën (RES-en),
waarvoor startnotities zijn opgesteld en het voorbereidende werk in volle gang is. De decentrale
overheden (gemeenten, waterschappen en provincie) werken hier met hun partners samen aan. In
Brabant wordt in vier regio's gewerkt, te weten Hart van Brabant, Metropoolregio Eindhoven,
Noordoost-Brabant en West-Brabant.

Oordeelsvormende themabijeenkomst 13 september 20Ĩ9: Klimaatakkoord
De bijeenkomst op 13 september benut ik graag voor oordeelsvormende bespreking van het Statenvoorstel
met betrekking tot het Klimaatakkoord, voorafgaand aan besluitvorming in uw Staten op 27 september 2019.
Sinds 2018 wordt onderhandeld over het Klimaatakkoord. In december 201 8 is het 'Ontwerp van het
Klimaatakkoord' gepresenteerd, dat vervolgens door het PBL en het CPB is doorgerekend1. Deze stukken zijn
ter kennisname aan uw Staten gestuurd. In juni wordt het definitief voorstel voor het Klimaatakkoord verwacht.

Publicatie CPB: https:^www.cpb.nVdoon'ekening-ontwerp-klimaatakkoord-en-kabinetsvarianten#docid-159825
Publicatie PBL: https://www.pbl.nl/publicaties/effecten-ontwerp-klimaatakkoord
Documentnummer:

Voorafgaand aan besluitvorming ga ik graag met u in gesprek over de afspraken en maatregelen uit het
Klimaatakkoord die de bevoegdheden van provincies raken. Zoals hiervoor al aangegeven staan provincies
aan de lat voor hun aandeel in de samenwerkingsafspraken in het kader van het Klimaatakkoord. Het
Klimaatakkoord richt zich op de doelen voor 2030, met een doorkijk naar 2050. Het stelt de uitvoeringskaders
en maatregelen op hoofdlijnen zodat het vaak regionale maatwerk uiteindelijk op nationale schaal resulteert
in de nationale doelstelling. Uitwerking zal de komende tijd ook in Noord-Brabant vorm krijgen via de aanpak
vanuit voornoemde beleidsvelden.

2. Wat is het doel van de themabijeenkomst?

28 juni 2019:

Het doel van deze themabijeenkomst is uw Staten te informeren over de actuele en
belangrijke lopende zaken met betrekking tot het Klimaatakkoord.

13 september 2019:

Het doel van deze themabijeenkomst is oordeelsvormende bespreking van het
Klimaatakkoord voorafgaand aan besluitvorming door uw Staten op 27 september,
in aanloop naar het IPO-Bestuur van 1 oktober.

3. Waarom moet deze bijeenkomst gepland worden op een Statendag?

Het Klimaatakkoord vraagt aan het einde van het traject besluitvorming van uw Staten. Om die reden vind ik
het van belang de gevraagde informatie- en oordeelsvormende bijeenkomst te plannen op een Statendag.
Daarbij biedt de vorm van een informatiebijeenkomst, in tegenstelling tot schriftelijke informatie, de
mogelijkheid tot interactie en het stellen van vragen vanuit uw Staten.

4. Welk karakter dient de themabijeenkomst te hebben? (Meerdere keuzes mogelijk)

IEI Informerend
Informatiebijeenkomst: 28/6
Expertmeeting
Rondetafelgesprek
IEI Oordeelsvormend: 13/9

5. Eventueel: nadere (achtergrond)informatie gewenste bijeenkomst.

Mijn voorkeur gaat uit naar informerende en oordeelsvormende themabijeenkomst met een duur van
minimaal 1,5 uur, zodat we recht doen aan het belang van het onderwerp en hier voldoende tijd kunnen
besteden. Aangezien het onderwerp raakt aan andere portefeuilles zoals mobiliteit, wonen en milieu, zijn
woordvoerders op gerelateerde onderwerpen ook nadrukkelijk uitgenodigd.
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