Memo van de gedeputeerde
E.J. de Bie
Gedeputeerde Energie, Erfgoed, en Bestuurlijke Vernieuwing
Onderwerp

Datum

Herijking Uitvoeringsagenda Energie

13 oktober 2020
Documentnummer

4772186
Aan
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Via deze memo wil ik u graag informeren over de herijking van de Uitvoeringsagenda
Energie (voorheen Uitvoeringsprogramma Energie)1 en de mogelijke betrokkenheid
van uw Staten via een themabijeenkomst.

Kopie aan

Herijking Uitvoeringsagenda Energie
Conform uw opdracht in het Bestuursakkoord 2020-2023, beoordelen GS de
Uitvoeringsagenda Energie opnieuw en passen deze waar nodig binnen de kaders van
de door uw Staten vastgestelde Energieagenda 2019-2030 (hierna Beleidskader
Energie2) aan. De doelstellingen uit het Beleidskader Energie (op basis van de door uw
Staten vastgestelde Brabantse Omgevingsvisie) blijven onveranderd.

Telefoon

Van

Email

edbie@brabant.nl
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N.v.t.

Binnen bovenstaande kaders zijn GS momenteel bezig met een herijking van de
Uitvoeringsagenda Energie waarbij nieuwe ontwikkelingen worden meegenomen,
alsmede ook een realiteitsslag wordt gemaakt naar wat haalbaar is binnen het gestelde
tijdspad, de beschikbare financiële middelen en de beschikbare menskracht.
Themabijeenkomst herijking Uitvoeringsagenda Energie
Tijdens uw Agendavergadering op 28 september 2020 heeft u gesproken over een
verzoek van mijn kant tot het houden van een themabijeenkomst medio oktober over
de herijking van de Uitvoeringsagenda Energie. Onze opzet was om u in een drieslag
(themabijeenkomst RES, themabijeenkomst herijking Uitvoeringsagenda Energie en
Themabijeenkomst waterstof) over het brede pallet van de energietransitie te
bedienen. Uw Agendavergadering heeft besloten niet akkoord te gaan met dit verzoek
en de aangevraagde themabijeenkomst aan te houden. Wel is er de behoefte
uitgesproken om nader op het onderwerp Energie in te gaan tijdens een uitgebreidere
themabijeenkomst. Geconcludeerd is dat de Griffie een voorstel voor de
Agendavergadering uitwerkt.
Ten behoeve van uw eerstvolgende Agendavergadering op 26 oktober wil ik u graag
het volgende in overweging geven. Het vaststellen van de herijkte Uitvoeringsagenda
Energie is een bevoegdheid van GS. GS stellen de Uitvoeringsagenda nog dit jaar vast.
Voor vaststelling ga ik graag met uw Staten in gesprek om eventuele omissies en
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Binnen de provinciale organisatie wordt een slag gemaakt naar een eenduidige terminologie van
beleidsstukken. Als gevolg hiervan spreken we niet langer over Uitvoeringsprogramma’s, maar over
Uitvoeringsagenda’s. De Status blijft hetzelfde.
2
Zie voetnoot 1. We spreken niet langer over Agenda’s, Visies etc., maar over Beleidskaders. De status
blijft hetzelfde.
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aandachtspunten mee te kunnen nemen. Ik zou het daarom zeer op prijs stellen als u
op 4 december 2020 tijd wilt vrijmaken voor bespreking van de conceptversie van de
herijkte Uitvoeringsagenda Energie.
Met vriendelijke groet,
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