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Aan

Geachte Statenleden,

Provinciale Staten van
Noord-Brabant

Beste PS-leden,

Kopie aan

Graag deel ik met u de lobbypunten op het thema energie. Wij voeren in IPOverband samen lobby richting het Rijk en Brussel. Daarnaast vinden wij een paar
aanvullende punten zeer van belang.
Deze punten gaan over het Amernet, FUSE, en geothermie. Vorig jaar heb ik
namens het college toegezegd een lobbyagenda aan uw Staten te sturen. Deze
vindt u in de bijlage. Hierbij beschouw ik deze toezegging als afgedaan.

Van

Telefoon

(073) 681 25 80
Email

mspierings@brabant.nl
Bijlage(n)

Bijlage 1
Lobby-agenda energie van de provincie Noord-Brabant

1

Met vriendelijke groet,
Gedeputeerde Anne-Marie Spierings
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Notitie
Datum
Onderwerp

16 februari 2017

Lobby-agenda energie van de provincie Noord-Brabant

Documentnummer

Aan

Lobby-agenda Provincie Noord-

De hoofdlijnen van de lobby op energie vanuit de provincie zal lopen via het IPO.
Daarmee staan we samen sterk met andere provincies.

Brabant energie 2017
Kopie aan

GS

IPO/NOVI-aanbod
Het IPO ziet in de Nationale Omgevingsvisie (NOVI) een geschikt middel om
maatschappelijke opgaven gezamenlijk aan te pakken. Daarbij leggen we als
provincies linken tussen energie, regionale economie en mobiliteit. Het IPO heeft in
oktober 2016 een bod gedaan aan het Rijk. Het IPO bestuur heeft dit bod in een
brief aan het kabinet herbevestigd met het oog op de aankomende verkiezingen en
het nieuwe regeerakkoord. Energie is wederom een hoofdbestanddeel.
Daarnaast hebben wij als provincie Noord-Brabant een aantal specifieke
lobbypunten die van belang zijn.
Amernet
Het mogelijk sluiten van kolencentrales is een nationaal debat. De provincie wil geen
formele rol in het mogelijk sluiten van de Amercentrale, in verband met mogelijke
verantwoordelijkheid voor de sluiting en financiële claims. Het is een zaak tussen de
Rijksoverheid en de private eigenaar. Daarom vraagt dit geen nadere lobby inzet
van de provincie.
Uniek in Brabant is de koppeling tussen de Amercentrale en het Amernet met de
warmtevoorzieningen in delen van Brabant. Ook is er een koppeling met het
tuinbouwgebied. Dat maakt dat de provincie geen partij is, maar wel
belanghebbende. Daarom is er een stuurgroep opgericht met stakeholders van het
Amernet (de wethouders van Breda en Tilburg namens de betrokken gemeenten,
bewoners, woningcorporaties, glastuinbouw, provincie en Ennatuurlijk als
leverancier). Het op zeer korte termijn sluiten van de centrale geeft onvoldoende
gelegenheid om het systeem aan te passen op andere duurzame bronnen. De
gevolgen zijn dan groot: verslechtering van de Nationale klimaatdoelstellingen en
kapitaalvernietiging door noodzakelijk fossiele tussenoplossingen. Dit kabinet zal
geen besluit nemen over het sluiten van centrales. Afhankelijk van de Tweede
Kamerverkiezingen en het nieuwe regeerakkoord kan dit wel actueel worden.
Daarom voerden de stakeholders nu een gezamenlijke lobby.

Ter bespreking in
van

Rob de Groot
Telefoon
Email

rdegroot@brabant.nl

Kernboodschap aan het Rijk:
Koppel aan een duurzaam besluit om een kolencentrale te sluiten, ook
de ambitie om het warmtenet te verduurzamen. Dit is namelijk een
uniek project, waarin mensen dichterbij hun warmtebron worden
gebracht;
Houd rekening bij mogelijke sluiting dat het systeem de tijd krijgt om
een alternatieve warmtebron te kunnen ontwikkelen;
Bied vanuit het rijk revolverende investeringsmogelijkheden
(lening/garantstelling) aan om de omschakeling naar duurzame
warmtebronnen mogelijk te maken.
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Fuse
De komende jaren gaat er veel gebeuren in de infrastructuur voor energie. Groeiend
van een centraal fossiel systeem, naar een decentraal duurzaam systeem. Dat vraagt
een Rijksoverheid die met visie de duurzame energietransitie op de agenda heeft.
Dit is een breed lobbypunt en daarin loopt Brabant mee via de IPO-lijn en de inzet
op NOVI. Tevens steunt Brabant de lobby van de FUSE denktank1. Uniek voor
Brabant is dat wij meer dan andere provincies/overheden kiezen voor het spoor van
innovatie om de transitie naar een duurzame energie te versnellen. Wij lopen daarin
als eerste tegen de grenzen van bestaande energie wet- en regelgeving aan. Zo
verbiedt de wet o.a. dat je eigen opgewekte stroom met zon en wind ergens anders
dan je eigen aansluiting mag laden. Het is nu onduidelijk wie juridisch eigenaar is
van de data (opwekking/verbruik). De rol van het netwerkwerkbedrijf is wettelijk
begrensd, waardoor een Publiek-Private samenwerking (PPS) wordt bemoeilijkt. Dit
zorgt er voor dat er veel marktkansen om de energietransitie los te trekken, niet te
benutten zijn.
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Kernboodschap aan het Rijk en Brussel:
Zet met visie in op duurzame energie. Kijk daarbij vooral ook naar de
ontwikkeling van nieuwe technologie. Met de technologie van vandaag
halen we wel de doelstelling van 2020, maar zeker niet die van 2035 of
later.
Biedt ruimte in de wet- en regelgeving voor het experiment.
Volg actief deze experimenten en implementeer het resultaat snel in het
wet-en regelgeving en in het financiële kader. Opschaling en sluitende
businesscases komen zo binnen bereik. Ook het bedrijfsleven kan zo
participeren.

1

FUSE (Flexibility Unleasing Sustainable Energy) is een denktank die zich richt op
disruptieve duurzame innovatie van het energiesysteem door institutionele belemmeringen
voor de groei van duurzame energie weg te nemen. Het is een initiatief van Auke Hoekstra
(TU Eindhoven) en Annelies Huygen (TNO en UvA) waarin een keur aan toonaangevende
duurzame innovatoren participeert.
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Fuse bijeenkomst met Tweede kamer
Op 1 februari j.l. heeft de denktank FUSE een interactieve bijeenkomst gehouden
met onder meer Tweede Kamerleden. De denktank heeft een aantal knelpunten
geïdentificeerd voor de groei van duurzame energie. Het ging onder andere over
knelpunten rond wet- en regelgeving en financiering. Het Brabantse ‘100.000
voertuigenplan’ vervult hierbij de functie van wenkend perspectief. 100.000
stekkervoertuigen in 2020. Dat willen we in Brabant graag als één van de
maatregelen om energieneutraal te worden. Een boekje met successen en
knelpunten is op 1 februari aangeboden aan vooraanstaande politici, ondernemers
en denkers in de sector. Gedeputeerde Spierings heeft dit boekje aangeboden aan
de Tweede Kamerleden. Deze hebben dit met veel interesse de ervaringen
aangenomen. Zij hebben de FUSE-alliantie uitgenodigd om de grenzen van de wet
op te zoeken en hun politieke steun vanuit de Tweede Kamer hier op toegezegd.
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Geothermie in Brabant
Geothermie is belangrijk om onze energiedoelstelling te realiseren. In het
Warmteplan Brabant is geconstateerd dat er weinig duurzame bronnen voor warmte
zijn. Geothermie is daarom een belangrijke pijler onder het provinciale
energiebeleid. In het oosten van Brabant zijn diverse bedrijven die geothermie willen
inzetten om in de vraag naar proceswarmte te voorzien. Zij zien verduurzaming van
de warmtevoorziening als een belangrijk onderdeel van hun bedrijfsvoering en het
zekerstellen van toekomstige economische activiteit. Geothermie is een bewezen
techniek, maar waarop nog volop innovaties gaan plaatsvinden. Zowel in de
(boor)techniek, de kennis van de bodem en de ontwikkeling van businessmodellen.

Kernboodschap aan het Rijk:
Bied in het nationaal instrumentarium ruimte voor innovatie en het experiment
met geothermie, bijvoorbeeld door het ontwikkelen van pilots.
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