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Bijlage(n):

rapportage Randstedelijke Rekenkamer

Aan Provinciale Staten,
Inleiding
De Randstedelijke Rekenkamer heeft samen met vier andere provinciale Rekenkamers onderzoek gedaan naar
energietransitie.
Conclusies en aanbevelingen van de Randstedelijke Rekenkamer
In haar rapportage komt de Rekenkamer met 10 aanbevelingen, voor zowel GS als PS:
1

Aan PS:
a. Geef invulling aan uw kaderstellende rol door ambities te formuleren voor zowel korte als
lange termijn, met ruimte voor de inbreng van partners in het totstandkomingsproces van
deze ambities.
b. Geef ruimte aan partners in het netwerk voor de uitvoering; als gevolg van de dynamiek zijn
niet alle opties/mogelijkheden op voorhand te voorspellen.
c. Verzeker u, naast de verantwoordingsinformatie die u van GS ontvangt, via procesinformatie
dat het proces goed verloopt.
d. Pak uw rol als ambassadeur door betrokken te zijn in het gezamenlijke proces.

2

Aan GS: Bepaal de weg richting einddoel en stel tussendoelen op. Dat zorgt er voor dat de
opgave concreet en behapbaar wordt.

3

Aan GS: Reken door wat het ingezette instrumentarium oplevert aan energiebesparing, productie
van hernieuwbare energie en CO2-reductie en/of betrek expert judgement bij aanvang van het
(nieuwe) energietransitie programma.

4

Aan GS: stuur zowel op provinciaal niveau als voor de regio’s in de Regionale Energiestrategieën
op:
a. Het zoveel mogelijk hanteren van dezelfde terminologie als het gaat om het formuleren
van de ambities ten aanzien van energietransitie. Aansluitend bij Europese en landelijke
afspraken gaat het om:

b.
c.
d.

-

Opwekking hernieuwbare energie (in PJ en als % van het finale gebruik)

-

Energiebesparing (in PJ en als % van het finale gebruik)

CO2-reductie (in tonnen)
Het gebruik van vergelijkbare eenheden en referentiejaren in de te formuleren ambities.
Gelijke ijkmomenten in de periode tussen 2020 en 2050, bijvoorbeeld elke 5 jaar.
Pak dit zoveel mogelijk in IPO-verband op.
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5

Aan GS: Maak gebruik van de landelijke klimaatmonitor voor het in beeld brengen van effecten en
voorzie PS daarnaast van informatie waaruit de inzet van de provincie en de resultaten daarvan
blijkt.

6

Aan GS: Sluit met de CO2-uitstoot zoals opgenomen in waarstaatjeprovincie.nl (en de landelijke
klimaatmonitor) aan op de in het BBV opgenomen indicatoren.

7

Aan GS: Stel via het IPO en BZK voor om twee indicatoren toe te voegen aan de indicatoren die
alle provincies gebruiken voor het thema energietransitie, te weten:
a. Omvang van finale energiegebruik in TJ en als percentage ten opzichte van energiegebruik in 1990.
b. Omvang van hernieuwbare energie als percentage van het finale energiegebruik.

8

Aan GS: Maak interprovinciaal afspraken over het labelen van middelen voor energietransitie,
zodat inzichtelijk kan worden gemaakt welke financiële impuls provincies geven aan de
energietransitie.

9

Aan GS: Zet in op een gezamenlijke leeragenda door middel van interprovinciale evaluaties van
instrumenten. Zo ontstaat inzicht in de faal- en succesfactoren van provinciale instrumenten voor
de energietransitie.

10 Aan PS: Verzoek GS om u over 1 jaar te informeren over de stand van zaken ten aanzien van
aanbevelingen uit dit rapport.
Voorgesteld wordt in te stemmen met bijgevoegd ontwerp-besluit.
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Besluit

Provinciale Staten van Utrecht; In vergadering bijeen op 18 februari 2019,
Besluit van 18 februari 2019;
Gelezen het rapport van de Randstedelijke Rekenkamer getiteld “Energie in transitie”;
Besluiten:
1.

a.
b.
c.
d.

Invulling te geven aan onze kaderstellende rol door ambities te formuleren voor zowel
korte als lange termijn, met ruimte voor de inbreng van partners in het
totstandkomingsproces van deze ambities.
Ruimte te geven aan partners in het netwerk voor de uitvoering; als gevolg van de
dynamiek zijn niet alle opties/mogelijkheden op voorhand te voorspellen.
Naast de verantwoordingsinformatie die GS biedt, via procesinformatie te verzekeren dat
het proces goed verloopt.
De rol als ambassadeur op te pakken door betrokken te zijn in het gezamenlijke proces.

2.

GS te verzoeken om de weg richting einddoel te bepalen en tussendoelen op te stellen. Dat
zorgt er voor dat de opgave concreet en behapbaar wordt.

3.

GS te verzoeken om door te rekenen wat het ingezette instrumentarium oplevert aan
energiebesparing, productie van hernieuwbare energie en CO2-reductie en/of expert
judgement te betrekken bij aanvang van het (nieuwe) energietransitie programma.

4.

GS te verzoeken om op provinciaal niveau als voor de regio’s in de Regionale
Energiestrategieën aan te sturen op:
a. Het zoveel mogelijk hanteren van dezelfde terminologie als het gaat om het formuleren
van de ambities ten aanzien van energietransitie. Aansluitend bij Europese en landelijke
afspraken gaat het om:

b.
c.
d.

-

Opwekking hernieuwbare energie (in PJ en als % van het finale gebruik)

-

Energiebesparing (in PJ en als % van het finale gebruik)

CO2-reductie (in tonnen)
Het gebruik van vergelijkbare eenheden en referentiejaren in de te formuleren ambities.
Gelijke ijkmomenten in de periode tussen 2020 en 2050, bijvoorbeeld elke 5 jaar.
Pak dit zoveel mogelijk in IPO-verband op.

5.

GS te verzoeken om gebruik te maken van de landelijke klimaatmonitor voor het in beeld
brengen van effecten en PS daarnaast van informatie te voorzien waaruit de inzet van de
provincie en de resultaten daarvan blijkt.

6.

GS te verzoeken om met de CO2-uitstoot zoals opgenomen in waarstaatjeprovincie.nl (en de
landelijke klimaatmonitor) aan te sluiten op de in het BBV opgenomen indicatoren.

7.

GS te verzoeken om via het IPO en BZK voor te stellen om twee indicatoren toe te voegen aan
de indicatoren die alle provincies gebruiken voor het thema energietransitie, te weten:
a. Omvang van finale energiegebruik in TJ en als percentage ten opzichte van energiegebruik in 1990.
b. Omvang van hernieuwbare energie als percentage van het finale energiegebruik.

8.

GS te verzoeken om interprovinciaal afspraken te maken over het labelen van middelen voor
energietransitie, zodat inzichtelijk kan worden gemaakt welke financiële impuls provincies
geven aan de energietransitie.

9.

GS te verzoeken om in te zetten op een gezamenlijke leeragenda door middel van
interprovinciale evaluaties van instrumenten. Zo ontstaat inzicht in de faal- en succesfactoren
van provinciale instrumenten voor de energietransitie.
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10. GS te verzoeken om over 1 jaar PS te informeren over de stand van zaken ten aanzien van
aanbevelingen uit dit rapport.

Provinciale Staten van Utrecht,
w.g.
Voorzitter,

Griffier,
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