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Motie: Versnellen van idee naar Markt

Provinciale Staten van Noord-Brabant in vergadering bijeen op 1 december 2017,
constaterende dat:

®

Nederland de komende járen forse inspanningen dient te verrichten om de klimaatdoelen
van Parijs te halen;

®

de energiebesparingsdoelen die de provincie gesteld heeft nog niet gehaald worden;

*

we weliswaar op koers liggen om de productiedoelen voor duurzame energie te halen, maar
er nog veel moet gebeuren om van 1496 in 2020 naar 10096 in 2050 te komen;

®

er door Brabant Advies een rapport is verschenen Brabant: testomgeving voor de wereld van
morgen dat ook spreekt over het vinden van de juiste vormen om innovatiekansen voor
Brabant tijdig te concretiseren

®

We wekelijks positief verrast worden met mooie nieuwe initiatieven zoals LINQ (s 'werelds
duurzaamste huis) van VIRTU/e (TU/e), Lightyear one (spin-off van Solar team Stella (TE/e),
dunne film zonnetechnologie van Solliance, bedrukte zonnepanelen van Kameleon Solar en
elektrische vrachtauto's van EMOSS.

overwegende dat:

®

het enorm kan helpen bij het behalen van de klimaatdoelen wanneer goede initiatieven zo
snel mogelijk concreet worden getest en indien succesvol naar de markt gebracht worden

®

Brabant daar ook economisch flink van kan profiteren

*

gemeenten een belangrijke aanjager kunnen zijn via hun bezit aan gebouwen, wegen en
andere openbare ruimtes

®

de provincie vanuit haar regie-, aanjagers- en financierende rol kan bijdragen aan het
succesvol tot stand en uitvoering komen van deze uitrol van innovatie naar markt

verzoeken Gedeputeerde Staten om:

*

in kaart te brengen of het mogelijk is om met een aantal gemeenten en in afstemming met
(kennis)instellingen en bedrijven een versnelling aan te brengen om ideeën die nu nog op de
plank liggen (prototype getest) versneld in een praktijkomgeving te testen en naar de markt
te krijgen en PS hierover te informeren bij de perspectíefnota 2018;

en gaan over tot de orde van de dag,

Martijn de Kort

ster Portheine

Ine Meeuwis
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