Provincie Noord-Brabont

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

22 augustus 201 8_________________________
Gedeputeerde Anne-Marie Spierings__________
Julian Zieleman, jzieleman@brabant.nl 06 29142255

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

Ik wil graag twee oordeelsvormende themabijeenkomsten aanvragen in het kader van de totstandkoming van
de Energieagenda 2019-2030 (kort: Energieagenda 2030).
Zoals ik reeds middels mijn memo van 16 april jongstleden met uw Staten heb gedeeld, wordt er gezamenlijk
met stakeholders volgens een ambitieus tijdpad gewerkt aan de Energieagenda 2030. Om de betrokkenheid
van uw Staten bij de totstandkoming van de Energieagenda te borgen, zou er een eerste oordeelsvormende
bijeenkomst dienen plaats te vinden op 14 september. Uw Staten zitten in dat geval aan de voorkant van een
proces van reflectie met stakeholders. Tijdens de oordeelsvormende bijeenkomst wil ik met uw Staten in gesprek
over een discussiestuk dat de opmaat vormt voor de Energieagenda 2030. Dit discussiestuk, in de vorm van
een memo gedeputeerde, bevat strategische keuzes die spelen bij het bepalen van de strategische koers van
de provincie voor de periode 201 9-2030. De reflectie van uw Staten wordt vervolgens, samen met de reflectie
die wordt verkregen van stakeholders, meegenomen in het verdere proces van de totstandkoming van de
Energieagenda 2030. Uw staten ontvangen het discussiestuk uiterlijk 4 september 2018.
Tijdens een tweede oordeelsvormende bijeenkomst op 7 december zou ik met uw Staten oordeelsvormend in
gesprek willen over het Statenvoorstel Energieagenda 2019-2030. Dit Statenvoorstel kan dan vervolgens in
de PS-vergadering van 14 december ter besluitvorming aan uw Staten worden voorgelegd. Hiermee zou
worden voldaan aan de opdracht die uw Staten mij 20 april middels de vaststelling van de Perspectiefnota
2018 gaven om een nieuwe Energieagenda 2019-2030 op te stellen en deze uiterlijk eind 2018 aan uw
Staten ter besluitvorming voor te leggen. Uw staten ontvangen het Statenvoorstel uiterlijk 22 november 2018.
Het is gezien het ambitieuze tijdpad en het proces met stakeholders niet haalbaar om de gebruikelijke
procedure te volgen voor wat betreft de technische vragenronde over het Statenvoorstel Energieagenda 201 9
2030. De gebruikelijke procedure volgend zou de technische vragenronde in bovenstaande planning dienen
plaats te vinden op de Statendag van 23 november 201 8. Ik wil uw Staten echter vragen om mij de ruimte te
geven om van deze gebruikelijke procedure af te wijken en de technische vragenronde op een andere wijze
te organiseren. Ik zie daarvoor twee mogelijkheden:
1. De technische vragenronde vindt plaats op de Statendag van 7 december 2018 voorafgaand aan
de oordeelsvormende themabijeenkomst.
2. Uw Staten ontvangen het Statenvoorstel Energieagenda 2019-2030 op 22 november 2018 en
hebben tot dinsdagmiddag 27 november 201 8 12.00 uur de tijd om technische vragen te stellen.
Deze vragen worden uiterlijk vrijdag 30 november 201 8 door ons beantwoord, zodat uw Staten in
de gelegenheid zijn om de beantwoording te betrekken bij de fractievergadering voorafgaand aan
de oordeelsvormende themabijeenkomst van 7 december 2018.
2. Wat is het doel van de themabijeenkomst?

Het doel van de eerste oordeelsvormende bijeenkomst op 14 september is uw Staten te laten reflecteren op
het discussiestuk dat dan voorligt en het ophalen van input middels richtinggevende uitspraken van uw Staten.
Het doel van de tweede oordeelsvormende bijeenkomst op 7 december is met elkaar oordeelsvormend in
gesprek te gaan over het Statenvoorstel Energieagenda 2019-2030.
3. Waarom moet deze bijeenkomst gepland worden op een Statendag?

Gezien het oordeelsvormende karakter van de bijeenkomsten ligt het in de rede om deze bijeenkomsten te
plannen op een Statendag.
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4. Welk karakter dient de themabijeenkomst te hebben? (Meerdere keuzes mogelijk)

ū Informerend
Informatiebijeenkomst
Expertmeeting
Rondetafelgesprek
IEI Oordeelsvormend
ū Informerend en oordeelsvormend
5. Eventueel: nadere (achtergrond)informatie gewenste bijeenkomst.

Mijn voorkeur gaat uit naar oordeelsvormende themabijeenkomsten met een duur van minimaal 1,5 uur, zodat
we recht doen aan het belang van het onderwerp.
Voorafgaand aan de twee oordeelsvormende themabijeenkomsten ontvangen uw Staten, volgens de termijnen
die daarvoor staan, respectievelijk een discussiestuk en een Statenvoorstel.
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