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Motie: Bestuurskracht rondom de Energietransitie

Provinciale Staten van Noord-Brabant in vergadering bijeen op 20 april 2018, behandelend het 
Statenvoorstel 20/18 Perspectiefnota 2018 - Brabant op koers,

constaterende dat:

- De energiebesparingsdoelen die de provincie gesteld heeft nog niet gehaald worden en de 
provincie voor het halen van de doelen mede-afhankelijk is van de gemeenten/regio's;

- Het themaonderzoek Energietransitie Noord-Brabant van Panteia concludeert dat de 
energietransitie zich ontwikkeld heeft tot een regionale of zelfs provinciale opgave en de 
provincie zelf met haar energieagenda ook nadrukkelijk een rol oppakt in deze transitie;

- Het Panteia onderzoek concludeert dat nu iedere gemeente of regio zelf het wiel aan het 
uitvinden is en dat dit niet bevorderlijk is voor een doelmatige en effectieve aanpak van de 
energietransitie en de gewenste versnelling hierin;

- De Statenmededeling bij het Panteia rapport aangeeft dat GS diverse stappen gaat zetten 
samen met de VBG en de Brabantse gemeenten om de bestuurskracht op dit dossier te 
versterken.

overwegende dat:

- Bij het rondetafelgesprek energie van 23 maart jl. meerdere sprekers de provincie opriepen 
een sterkere faciliterende rol in de energietransitie te pakken en dat het Panteia rapport 
deze oproep ondersteunt, maar de provincie wil voorkomen dat gemeenten dan achterover 
leunen en het eigenaarschap van de energieopgave te eenzijdig bij de provincie komt te 
liggen;

- Voldoende bestuurskracht in alle overheidslagen noodzakelijk is voor het slagen van de 
energietransitie volgens het Panteia rapport en dit momenteel nog onvoldoende het geval is.



verzoeken 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.

en gaan over tot de orde van de dag.
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