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Provinciale Staten van Noord-Brabant,
gelezen het voorstel van Gedeputeerde Staten, d.d. 20 november 2018;
overwegende dat:
 Provinciale Staten in de Perspectiefnota d.d. 20 april 2018 de
bestuursopdracht hebben geformuleerd: Stel, gezien de landelijke en
Europese ontwikkelingen, een nieuwe integrale Energieagenda 20192030 op, en leg deze uiterlijk eind 2018 ter besluitvorming aan ons
voor inclusief personele consequenties;
 de huidige Energieagenda in 2020 afloopt en actualisering behoeft
door de snelle veranderingen in het energiebeleid, zoals het Akkoord
van Parijs en de hoofdlijnen van het Klimaat- en Energieakkoord;
 de Energieagenda 2030 een leidraad is (met principes en strategieën),
op basis waarvan de provincie handelt;
 de Energieagenda 2030 handvatten biedt om de huidige en
toekomstige opgaven aan te pakken;
 de Energieagenda 2030 tot stand gekomen is door middel van een
consultatieproces met stakeholders;

besluiten:
1. de Energieagenda 2019-2030 vast te stellen en in deze Energieagenda in te
zetten op de volgende drie strategische lijnen:
a. mobiliseren van de samenleving voor de energietransitie;
b. selectief en slim stimuleren van koplopers;
c. slim integraal combineren;
2. het Organisatie Kosten Budget (OKB) in 2019 te verhogen met €0,824
miljoen (8 fte) en €0,721 miljoen (7 fte) per jaar voor de agenda-periode (2020
t/m 2030) ten laste van de vrije begrotingsruimte voor de provinciale bijdrage
aan de opgave van de energietransitie.

3. Bij de uitvoering van de Energieagenda 2019-2030 in de genoemde
Uitvoeringsprogramma’s ten behoeve van de adaptieve aanpak, de Staten
tenminste jaarlijks te informeren over de in hoofdstuk 6 toegelichte Monitor.
Daarin te rapporteren over de zo concreet mogelijke, meetbare doelen middels
indicatoren. Waarbij ten minste gerapporteerd wordt over: doelmatigheid,
draagvlak, de betaalbaarheid, haalbaarheid en leveringszekerheid van de
diverse projecten.
’s-Hertogenbosch, 14 december 2018
Provinciale Staten van Noord-Brabant,
de voorzitter,

de griffier,

prof. dr. W.B.H.J. van de Donk

drs. J.A. Deneer (plv.)
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