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Geachte Statenleden,

Provinciale Staten van
Noord-Brabant

Via deze memo wil ik u graag informeren over de afdoening van de motie
‘Bestuurskracht rondom de Energietransitie’ (motie M63, stuknummer 4349769).

Kopie aan

Van

In april 2018 bent u middels een Statenmededeling geïnformeerd over het
themaonderzoek Bestuurskracht energietransitie, dat in opdracht van de Vereniging
Brabantse Gemeenten (VBG) en het college van Gedeputeerde Staten is uitgevoerd
naar de bestuurskracht van gemeenten en provincies. Naar aanleiding van dit
themaonderzoek heeft u bij de behandeling van de perspectiefnota 2018 de motie
‘Bestuurskracht rondom de Energietransitie’ aangenomen. In deze motie verzoekt u
Gedeputeerde Staten om:
 Provinciale Staten te informeren over de stappen die in samenwerking met de
VBG worden gezet om de gemeentelijke rol te versterken en over de
uitwerking en invulling van stappen die de provincie zet zoals aangegeven in
de Statenmededeling;
 Te onderzoeken hoe de provincie de faciliterende rol die het Panteia rapport
voorstelt in kan vullen op een manier die gemeenten helpt zonder dat het
eigenaarschap van de energieopgave daardoor te eenzijdig bij de provincie
komt te liggen en Provinciale Staten hierover te informeren.
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U bent reeds geïnformeerd dat direct een aantal zaken zijn opgepakt. Zo zijn er
regionale kennissessies georganiseerd door Enexis, Enpuls, Provincie Noord-Brabant
en de VBG met als doel het gezamenlijk verhogen van het kennisniveau tussen partijen
en Brabantse gemeenten teneinde lokale energietransitie-projecten te bevorderen. Het
eerste onderwerp dat is opgepakt betreft het aanbieden van kennis aan gemeenten
om te komen tot de visies voor de grootschalige opwek van duurzame energie en de
ruimtelijke, sociale en energienetwerkconsequenties daarvan. Deze gemeentelijke
visies zijn verplicht in het kader van de Verordening Ruimte van de provincie. Als
provincie zullen wij erop toezien dat in deze visies de grote zonneweides alleen op
goed afgewogen plekken worden gepland en dat een deel van de opbrengst ten
goede komt aan de gemeenschap.
Het komende jaar zal de samenwerking tussen provincie en gemeenten op het gebied
van de energietransitie zich in het bijzonder richten op de vier Regionale Energie
Strategieën (RES’en). Het proces ten aanzien van de ontwikkeling van de RES’en is
recent in een Statenmededeling met u gedeeld. De provincie faciliteert het proces door
het beschikbaar stellen van projectleiders, kennis en kunde, en door ambtelijke en
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bestuurlijke participatie in de regionale werk- en stuurgroepen. Op verzoek van de
regio’s voert de provincie ook regie op het totaal aan RES’en binnen Brabant, onder
andere door het voorzitterschap van de Brabantbrede Stuurgroep RES en van de
Brabantbrede ambtelijke werkgroep. Binnen de RES’en is de faciliterende rol van de
provincie zodoende structureel ingebed. Het eigenaarschap van de maatregelen die
in de RES’en worden vastgelegd ligt primair bij de regio’s zelf. Binnen het proces van
de RES’en vormt de Energieagenda 2019-2030 de basis voor de provinciale rol en
deelname.
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De provincie faciliteert ondertussen gemeenten ook op andere deelopgaven binnen
de energietransitie zoals:
 De transitie naar aardgasvrije wijken. U bent middels een Statenmededeling
geïnformeerd over hoe wij gemeenten in Brabant willen ondersteunen op weg
naar aardgasvrije wijken. Allereerst ondersteunen we elk van de vier regio’s
in Brabant met een coördinerend expert (gefinancierd door de Provincie) die
de verbinding legt tussen de gemeenten binnen de regio’s voor de opgave
aardgasvrije wijken. Daarnaast bouwt de provincie aan een kennisteam dat
Brabant breed opereert en met inhoudelijke expertise de Brabantse regio’s en
gemeenten ondersteunt met de voorbereidingen en realisatie naar
aardgasvrije wijken. Tevens gaat de provincie zorgen voor een Brabant breed
warmtebronnenregister.
 De verduurzaming van industrie. Bedrijven die vallen onder het
Activiteitenbesluit milieubeheer zijn verplicht om energie te besparen en
krijgen vanaf 2019 een informatieplicht. Bedrijven moeten uiterlijk 1 juli 2019
melden welke maatregelen zij nemen om energie te besparen. Naar
verwachting kan dit vanaf januari 2019 via het eLoket op RVO.nl. Op
gemeentelijk niveau gaat het in Noord-Brabant om circa 15.000 – 20.000
bedrijven. Op provinciaal niveau zijn dat circa 400 bedrijven. De provincie
helpt gemeenten om te inventariseren wat hier aan werk mee gemoeid is voor
gemeenten, zowel voor het toezien op het juist vullen van het register door de
bedrijven als het structureel meenemen van energie binnen Vergunningen
Toezicht en Handhaving (VTH-)taken van deze gemeenten in de komende
jaren.
 Het bewerkstellingen van energieke landschappen die gemeente overstijgend
zijn. Hierbij worden gemeenten ondersteund bij het maken van keuzes voor
locaties en inpassing/vormgeving van zon- en windlocaties. Een voorbeeld
van een gemeente-overstijgende samenwerking in vooral het landelijk gebied,
betreft de Kempengemeenten. Naast de keuze voor gebieden, is sociale
participatie een belangrijk onderdeel hiervan. Evenals het verbinden met
andere opgaven, zoals bij de gemeente Breda waar een samenwerking is
opgestart om te onderzoeken hoe de energieopgave verbonden kan worden
met de grootschalige herstructureringsopgave (125 ha) rondom de
binnenstad.
 De verduurzaming van het Amerwarmtenet. Begin 2018 heeft de provincie
samen met stakeholders de samenwerkingsovereenkomst Amer Warmtenet
ondertekend. Middels een Statenmededeling bent u hierover geïnformeerd.
Binnen deze samenwerking werken partijen ieder vanuit hun eigen
verantwoordelijkheid samen aan een toekomstbestendig Amer Warmtenet. De
rol van de provincie hierin is partijen bij elkaar brengen en het bewaken van
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het bovenlokale belang. Daaraan geeft de provincie onder andere invulling
met het voorzitterschap van de stuurgroep
Het bevorderen van zonne-energie op daken van logistieke bedrijven.
Middels een Statenmededeling bent u geïnformeerd over onze inzet ten
aanzien van zonne-energie op daken van logistieke bedrijven. Als Provincie
Noord-Brabant willen wij de ontwikkeling van zonnestroomprojecten op
bestaande logistieke daken bevorderen door in te zetten op kennisdeling op
het gebied van duurzame energieopwekking op daken en het bij elkaar
brengen van de juiste partijen. Zo stelt de provincie kennis en netwerk ter
beschikking om waar mogelijk gemeenten te informeren en ondersteunen bij
het hanteren van de Crisis- en herstelwet (Chw) om specifieke duurzaamheidsen toekomstbestendige (gebruiks)regels op te nemen in de Chwbestemmingsplannen. Tevens zetten wij ons in om zonne-energie op logistieke
daken onderdeel te maken van nieuwe regionale bedrijventerreinenafspraken
in 2019.
De ontwikkeling van geothermieprojecten. In 2016 heeft de provincie, samen
met onder meer vier Brabantse gemeenten, de Green Deal Geothermie
Brabant ondertekend. Het doel van de green deal betreft krachtenbundeling
en kennisontwikkeling op het gebied van geothermie als duurzame bron van
warmteopwekking in de provincie Noord-Brabant. Binnen de green deal
bestaat de inzet van de provincie uit het verkennen hoe geothermie op
duurzame wijze is in te passen in de ondergrond, het voeren van stakeholder
management rondom bodembelangen met daarbij het bewaken van
aandachtspunten en uitdagingen binnen de fysieke omgeving waar geboord
zal worden, en het samen met onder andere de Gemeente Helmond
financieel bijdragen aan het benodigde geologisch onderzoek naar de
opbouw van de diepere ondergrond (seismiek) voor de regio zuidoost
Brabant.
Het stimuleren van elektrisch rijden. Begin dit jaar bent u door middel van een
Statenmededeling geïnformeerd over onze inzet ten aanzien van het
stimuleren van elektrisch rijden in Noord-Brabant. Graag licht ik twee
activiteiten uit om onze faciliterende rol te duiden. Ten eerste faciliteert de
provincie gemeenten op allerlei wijze bij het realiseren van innovatieve
laadinfrastructuur. Ten tweede is er de samenwerkingsovereenkomst tussen de
provincie en de B5 om het realiseren van 100.000 elektrische voertuigen in
Brabant te versnellen. Binnen deze overeenkomst faciliteert de provincie
gemeenten onder andere door met demo-projecten het laden met duurzame
energie thuis en via het openbare netwerk te stimuleren.
De verduurzaming van sportaccommodaties. Door middel van een
Statenmededeling bent u geïnformeerd over de resultaten uit de pilot
verduurzaming sportaccommodaties en de vervolgstappen die worden gezet
met het Duurzaamheidsloket Sport. In 2017 is in opdracht van de provincie
Noord-Brabant een pilot uitgevoerd waarbij 52 sportclubs in Brabant op weg
zijn geholpen met de verduurzaming van hun accommodatie. Naar
aanleiding van deze pilot heeft de provincie de opdracht verleend om een
Duurzaamheidsloket Sport in te richten, zodat in de komende tijd
grootschalige uitrol kan plaatsvinden. Dit duurzaamheidsloket is sinds oktober
operationeel. Bij het Duurzaamheidsloket kunnen alle Brabantse gemeenten
en sportverenigingen terecht met hun vragen. Ook worden gemeenten en
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sportverenigingen zelf actief benaderd. Het Duurzaamheidsloket Sport
ondersteunt op deze wijze gemeenten bij het maken van een gemeentelijke
aanpak om sportverenigingen te verduurzamen.
Met vriendelijke groet,
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