Bijlage 2. bij begrotingswijziging
Inhoudelijke wijziging begroting 2020
Kader: Uitvoeringsprogramma Energie 2020-2023
Wijzigingen ten opzichte van begroting 2020 zijn geel gearceerd. Het betreft drie nieuwe indicatoren en een aangepaste indicator.

Wat willen we bereiken?
Verminderen broeikasgasemissies
Fossiele brandstoffen leveren door CO2-uitstoot de belangrijkste bijdrage aan de totale uitstoot van broeikasgassen. We zetten volop in op besparing en
verduurzaming, want brandstoffen die je niet verbruikt leveren geen uitstoot op en duurzame energie evenmin.
Indicatoren:
 (Verplicht) Totale emissie broeikasgassen (uitgedrukt in CO 2-equivalenten) in absolute aantallen (in tonnen uitstoot) (bron Klimaatmonitor)
 Emissie gerelateerd aan energie: totale CO2- emissie in absolute aantallen (in tonnen uitstoot) (bron Klimaatmonitor)

Wat gaan we daarvoor doen?
We delen kennis met en faciliteren gemeenten in het realiseren van de lokale warmtetransitie
NIEUW
Indicator: We ontwikkelen instrumentarium voor energiebesparing voor 2 typen vastgoed t/m 2023
NIEUW
Indicator: Brabantbrede kennisinfrastructuur voor warmtetransitie is beschikbaar en laagdrempelig benaderbaar voor gemeenten

Wat willen we bereiken?
Bijdrage leveren aan een toekomstbestendige energie-infrastructuur
We gaan van een centraal gestuurd, fossiel energiesysteem (voor elektriciteit, warmte en voorstuwingskracht) naar een flexibel, duurzaam energiesysteem.
Een systeem met bronnen die in de meeste gevallen meer tijdelijk en lokaal van aard zijn, zon- en windenergie bijvoorbeeld zijn variabel. Energieconversie en
-opslag zullen daarom van cruciaal belang worden om altijd voldoende energie te kunnen leveren.
Indicator:
 Bijdragen aan de ontwikkeling van oplossingen voor opslag en conversie voor een haalbare en betaalbare energietransitie.

Wat gaan we daarvoor doen?
Realiseren van een strategisch netwerk van (semi-)publieke laadpunten
AANGEPAST Indicator: Minimaal 1 laadpunt per 5 elektrische personenvoertuigen (2020 en 2021)
Stimuleren netwerksamenwerking rond en eerste uitrol van innovaties in de energie-infrastructuur
Bijvoorbeeld rond opslag/conversie of digitalisering.
NIEUW

Indicator: 2 ondersteunde samenwerkingsverbanden/initiatieven t/m 2023

Wat willen we bereiken?
Provinciale inkopen, infrastructuur en vastgoed verregaand circulair en energieneutraal
Ook verduurzaming van de provinciale organisatie en bezittingen, zoals wegen, levert een bijdrage aan energiereductie en circulariteit.

Verregaand betekent best beschikbare mogelijkheden worden beoordeeld o.b.v. kosten over de levenscyclus (LCC).
Indicator:
 Om draagvlak en marktstimulans te creëren treedt de provincie Noord-Brabant via aanbestedingen en inkoop op als ‘goed voorbeeld’ en ‘launching
customer’

Wat gaan we daarvoor doen?
Optreden als launching customer
NIEUW
Indicator: ten minste een zichtbare techniek toegepast voor 2024

