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Onderwerp: Afhandeling van de motie stimulering energiebesparing en toepassing 
duurzame energie. 

 
In het kader van de informatievoorziening treft u hierbij de betreffende stukken aan. 
 

Aanleiding 
 
Tijdens de vergadering van Provinciale Staten op 13 november 2006 is de motie ‘Stimulering 
energiebesparing  en toepassing duurzame energie’ aangenomen. Provinciale staten hebben 
besloten; 
� het college te verzoeken binnen drie maanden te onderzoeken in hoeverre  software-

systemen goede ondersteuning bieden voor provincie en gemeenten, 
� na te gaan wat de kosten zullen zijn voor de aanschaf en de implementatie daarvan, 
� tevens het draagvlak voor invoering bij de gemeenten na te gaan. 
 

Vervolgprocedure/voortgang 
 
In de statencommissie WMM van 26 maart 2007 is al de stand van zaken gemeld met 
betrekking tot de motie. Hieronder nogmaals kort de bevindingen en de huidige stand van 
zaken. 
 
Softwaresysteem 
Het softwaresysteem CarBon van Ecofys lijkt een geschikt model ter ondersteuning van het 
formuleren, plannen en monitoren van het klimaatbeleid bij overheden en kan een goede 
ondersteuning bieden bij het maken van keuzes van energiebesparingsactiviteiten en de 
toepassing van duurzame energie. CarBon is een webbased programma en bestaat uit een 
drietal modules namelijk CarMon, CarMan en CarBase.  
 
Kosten 
 CarMon CarMan CarBase 
Eerste jaar licentie:  1250,-  1500,-  500,- 
Vervolg jaren licentie:    950,-    750,-  250,- 
 
Korting is mogelijk afhankelijk van het aantal licenties en het aantal vervolg jaren van de 
licenties. De licentie voor één jaar CarMon en CarMan voor de provincie kost 2750,- euro. 
 



Vervolg 
De afdeling Milieu heeft voor de modules CarMon en CarMan een licentie voor één jaar 
aangevraagd om ervaring op te doen met het softwaresysteem. In eerste instantie worden de 
provinciale “energieprojecten” opgenomen in het systeem. 
Tevens wordt het draagvlak voor invoering bij gemeenten nagegaan door middel van 
presentaties bij deze gemeenten. Dit zal worden verzorgd door Ecofys. Voor deze 
“draagvlakactiviteiten” zal een apart projectplan worden opgezet.        
 

Gedeputeerde Milieu, dhr. J.P.A. de Wilde 
De secretaris, drs. H.H. Sietsma 


