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In de commissie is uitvoerig over de Energieagenda gesproken. NB: afgesproken is dat dit deel van 
het verslag van de commissievergadering met voorrang wordt uitgewerkt, zodat dit geruime tijd voor 
PS van 19 september a.s. beschikbaar is. Om die reden zal onderstaand advies zich tot de hoofdlijnen 
van de discussie beperken. 
 
Zowel de meerderheid van de commissieleden als GS keken terug op een geslaagd BOB-traject en 
gaven aan tevreden te zijn met het eindresultaat. Wel waren er een aantal vragen en voorstellen tot 
verbetering van de Energieagenda. 
 
Een aantal fracties was van mening dat nuances aangebracht zouden kunnen worden bij passages 
waarin gesproken wordt over “diverse maatschappelijke problemen” en de “eindigheid van fossiele 
brandstoffen”. Fossiele brandstoffen hebben ook voor welvaart gezorgd en er is in principe nog een 
aanzienlijke voorraad beschikbaar. Ook geeft het statenvoorstel aan dat er “enige verschillen in 
ambitieniveau” zijn; dit ligt iets scherper. 
Veel waardering was er voor de keus om sterk in te zetten op besparingsmaatregelen, met focus op 
de gebouwde omgeving, en daarbij niet alleen te kijken naar woningen, maar ook naar bedrijven en 
maatschappelijk vastgoed. Neem ook je rol als provincie waar het gaat om handhaving van 
verplichtingen die aan bedrijven gesteld zijn. 
Het is goed om te bezien of informatie over besparingsmogelijkheden en/of omschakeling naar 
duurzame brandstoffen makkelijker beschikbaar gesteld kan worden; niet via weer een nieuw loket, 
maar wel op een andere wijze. Is het wellicht mogelijk om een provinciale kansen-/mogelijkhedenkaart 
te maken? 
Er wordt veel belang gehecht aan het schetsen van het perspectief in de periode direct na afloop van 
de nu vast te stellen agenda en hoe gemonitord kan worden dat de, zo mogelijk nog scherper te 
formuleren, doelen in 2020 en 2040 bereikt worden. 
 
De gedeputeerde bevestigde de inzet op de gebouwde omgeving en dat daarbij niet alleen 
huurwoningen, maar ook andere objecten in beeld zijn. Ook hij is niet voor het creëren van een nieuw 
loket, maar zal wel nagaan hoe informatie kan worden gekoppeld en beter toegankelijk gemaakt, 
waarbij het maken van kaarten een optie kan zijn. Herkend wordt dat monitoring belangrijk is; voorstel 
is om dit jaarlijks bij de begroting te doen. Er zal worden nagedacht over een perspectief na 2019. Met 
gedeputeerde Pennarts zal worden overlegd welke mogelijkheden er zijn op het vlak van handhaving 
van bedrijven. 
 
Gedeputeerde heeft aangegeven dat de gemaakte opmerkingen aanleiding zijn tot het op een enkel 
onderdeel aanpassen van het Statenvoorstel c.q. de Energieagenda zelf. Een aangepaste versie zal 
nog worden nagezonden. 
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