Verzoek om themabijeenkomst aan procedurevergadering
Datum:
Indiener(s):
Naam en telefoonnummer contactpersoon:

22 september 2020
Ged. E. de Bie
Irene Cortenbach, 06-18303463

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

Herziening Uitvoeringsprogramma Energie / nieuwe Uitvoeringsagenda Energie
2. Wat is het doel van de themabijeenkomst?

Tijdens de Themabijeenkomst d.d. 11 september 2020 over de concept-bestuurlijke opvatting over de
concept-RES MRE, zijn veel vragen gesteld. Vragen die voor het grootste deel betrekking hebben op het
brede beleidsterrein energietransitie. Op basis hiervan proeft het college de behoefte bij PS om expliciet stil
te staan bij het onderwerp Energie.
In het bestuursakkoord is een herziening van het Uitvoeringsprogramma Energie aangekondigd. Deze
herziening wil het college voor de behandeling van de begroting 2021 afronden. Om de Staten aan de
voorkant te betrekken bij de herziening zouden wij graag een themabijeenkomst met PS hebben, waarin de
statenleden de gelegenheid hebben hun opvattingen en wensen bij de herziening van het UP Energie
kenbaar te maken.
Dit verzoek past in onze ogen in een logische lijn. Met een akkoord op dit verzoek voor medio oktober kan
op 25 september 2020 de themabijeenkomst over de concept-RES’en de focus worden gelegd op de RES
(gebouwde omgeving en elektriciteit) en kunnen alle andere vragen worden meegenomen naar de
aangevraagde themabijeenkomst. In oktober hebben PS dan de mogelijkheid zich uit te spreken over de
herziening van de Uitvoeringsagenda Energie (welke de volle breedte van het Energiebeleid betreft). De
herijking vindt plaats binnen de kaders van de Energieagenda 2019-2030, vastgesteld door PS op 14
december 2018.
Separaat is door PS een informatiebijeenkomst Waterstof aangevraagd. Aangezien dit een verdieping is van
de Uitvoeringsagenda Energie, zou deze na vaststelling van Uitvoeringsagenda Energie door GS kunnen
worden geagendeerd.
3. Waarom moet deze bijeenkomst gepland worden op een Statendag?

Enerzijds vanwege het politieke en maatschappelijke belang, anderzijds omdat de energietransitie een
veelomvattend onderwerp s. Voor een goede bespreking dient voldoende tijd te worden gereserveerd.
4. Welk karakter dient de themabijeenkomst te hebben? (Meerdere keuzes mogelijk)

☐ Informerend
Informatiebijeenkomst
Expertmeeting
Rondetafelgesprek
☐Oordeelsvormend

☒ Informerend en oordeelsvormend
5. Eventueel: nadere (achtergrond)informatie gewenste bijeenkomst.

PS zullen voorafgaand aan de themabijeenkomst de nodige informatie (waarschijnlijk in de vorm van een
powerpoint) ontvangen.

