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

07 april 2021
Gedeputeerde De Bie
Jos Dankers, 0655686522

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

Onderwerp themabijeenkomsten Energie:
 Eerste: “Kernenergie; rapportage verkenning TNO”
 Tweede: “Kernenergie; gesprek met expert/deskundigen”
 Derde: “Kernenergie; oordeelsvorming vervolgstappen”.
2. Wat is het doel van de themabijeenkomst?

Het doel van de themabijeenkomsten:
Eerste: het TNO-rapport (bijlage bij de aan Provinciale Staten gezonden Statenmededeling, nr. 4852948)
bespreken in aanwezigheid van de onderzoekers van TNO/NRG; door of de werkgroep Energie of Provinciale
Staten.
Tweede: een breed beeld op kernenergie en wat dat kan betekenen voor Brabant aan de hand van meerdere
experts/deskundigen (voor- en tegenstanders) duiden voor en samen met Provinciale Staten
Derde: de in de Statenmededeling genoemde en beoogde vervolgstappen aangaande kernenergie met
Provinciale Staten te bespreken.
Aanvullende toelichting:
 Bewust gekozen voor een “drie traps aanpak”; om te voorkomen dat in een beperkte tijd er te veel
zending en te weinig tijd voor verdieping/discussie ontstaat.
 Door de inschakeling van een aantal externe deskundigen (zowel voor- als tegenstanders), kan een brede
dialoog met en tussen college- en Statenleden ontstaan; rondom het thema kernenergie in Brabant en
gericht op ‘na 2030 op weg naar 2050’. Met als oogmerk gezamenlijk een verdieping van inzicht te
bereiken op dit thema. De bespreking (met name de tweede) krijgt daarmee het karakter van een
expertmeeting kernenergie.
 Cruciaal resultaat van de drie themabijeenkomsten is het krijgen van een gezamenlijk beeld met
Provinciale Staten, over het rapport TNO, de impact van kernenergie en de beoogde vervolgstappen.
3. Waarom moet deze bijeenkomst gepland worden op een Statendag?

Uitgegaan wordt van reguliere themabijeenkomst momenten met Provinciale Staten, die gebruikelijk op een
Statendag worden georganiseerd. Het thema kernenergie leent zich bij uitstek om Statenleden zich breed te
laten informeren over dit thema.
Aanvullende toelichting:
 Voor de duur van de themabijeenkomst gaan wij uit van 2 tot maximaal 3 uur per themabijeenkomst als
benodigde tijd. Mede, om daarmee iedereen de ruimte te geven zijn/haar inbreng kenbaar te maken. En
tevens, om externe deskundigen de mogelijkheid te geven specifieke elementen op een goede en
heldere manier voor het voetlicht te brengen.
 Met betrekking tot een indicatie voor een datum, doet ons college het verzoek om de eerste twee
themabijeenkomsten vlak voor en de derde net na de zomervakantie in te plannen. Dit mede, om nog dit
jaar met vervolgstappen aan de slag te kunnen.
 De beoogde momenten zijn mede ingegeven, doordat de totstandkoming van het TNO-rapport en de
Statenmededeling langer heeft geduurd dan oorspronkelijk was beoogd (oorspronkelijk toegezegd
januari 2021). Belangrijkste reden daarvoor is vooral gelegen in onvoorziene vertraging in de feitelijke
opdrachtverlening aan TNO voor het rapport. Recent (25 maart 2021) zijn mededeling en rapport via SIS
gepubliceerd en aan uw Staten aangereikt.









Ten aanzien van de deelname vanuit Provinciale Staten, geven wij, als dat mogelijk is, de suggestie mee
om deelname voor Statenleden zo breed mogelijk te laten zijn. Waarbij de rol van de thematische
woordvoerders van de fracties niet in het gedrag moet komen.
Eveneens is het mogelijk dat vanuit Provinciale Staten, met name voor de tweede bijeenkomst, deelname
door experts/deskundigen kunnen worden gesuggereerd. Binnen het totale programma (een goede
verdeling tussen voor- en tegenstanders, toelichting op specifieke onderdelen, etc.) wordt in de
voorbereiding van de bijeenkomst afgewogen welke expert/deskundige uiteindelijk wordt uitgenodigd
deel te nemen.
In principe opteert het college, voor elk van de themabijeenkomsten voor, een fysieke bijeenkomst, maar
kan eveneens een hybride vorm met digitale deelname tot de mogelijkheden behoren. Een compleet
digitale bijeenkomst heeft geen voorkeur.
Indien er mogelijkheden ontstaan, om, voor een of meer bijeenkomsten, op een ander moment dan een
reguliere Statendag de bijeenkomst te organiseren, dan is dat wat het college betreft eveneens akkoord
(bv via een statenwerkgroep Energie).

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

☒ Informerend
☒Informatiebijeenkomst (eerste bijeenkomst)
☒Expertmeeting (tweede bijeenkomst)
☐Rondetafelgesprek
☒ Oordeelsvormend (derde bijeenkomst)
☐ Informerend en oordeelsvormend
5. Eventueel: nadere (achtergrond)informatie gewenste bijeenkomst.

De statenmededeling is op 24 maart 2021 via SIS gepubliceerd; samen met de rapportage TNO
Beiden geven begeleidende/aanvullende informatie op zowel de resultaten van het rapport, dat TNO op ons
verzoek heeft opgesteld, als op vervolgstappen mede op basis daarvan.
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