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Hr. Van dr Hoek zegt toe dat er bij de

Commissie EEB 21-1-2019: Hr. Van der

(26 november

volgende consultatie een analyse komt

Hoek deelt mee: Klimaatakkoord staat

2018)

van de haalbaarheid en knelpunten,

geagendeerd voor de vergadering van 11

maar dat zou gepaard moeten gaan

februari a.s. maar benadrukt wordt dat

met een doorkijkje naar de kansen voor

nog niet alle informatie beschikbaar is

bedrijven en inwoners om ook daar de

omdat de doorrekeningen nog ontbreken.

knelpunten weg te nemen.

Tevens wordt er een

Klimaatakkoord
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EEB

26-11-2018

Stigter, E.

bestuurslastonderzoek voor de provincie
uitgevoerd. De eerder gedane toezegging
kan derhalve nog niet volledig
nagekomen worden.
Startnotities

RWK

09-09-2019

Stigter, E.

Er wordt aandacht gevraagd voor het

Aan tafel met gemeenten zal gedeputeerde

Regionale

oog voor het lokale om

het punt ‘oog hebben

Energiestrategieën

bureaucratisering te voorkomen.

voor het lokale om bureaucratisering
te voorkomen’ benadrukken.

Begroting

RWK

14-10-2019

Rommel, E.

D66 vraagt aandacht voor het

Gedeputeerde Stigter zal dit aan de

landschapscomponent. Een deel

gedeputeerde van de Portefeuilles

daarvan past meer bij de Commissie

Landschap en Natuur meegeven.
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NLG. De ruimtelijke component ligt wel
bij de Commissie RWK.
Begroting

RWK

14-10-2019

Pels, Z.

Er zijn suggesties gedaan om de

Gedeputeerde Stigter zal deze

leesbaarheid van de begroting nog

waardevolle suggesties meegeven aan de

meer te vergroten en er ook andere

Gedeputeerde Financiën. Hier wordt over

indicatoren aan te hangen dan alleen

gesproken bij de volgende begroting.

economische groei, zoals de waarde
van de leefbaarheid.
Begroting

RWK

14-10-2019

Loggen. C.

Voor de verduurzaming van de

Gedeputeerde Stigter geeft aan dat vóór

woningvoorraad is een regeling

de zomer 2020 hierover wordt terug

opengesteld. GS zullen volgen hoe dat

gerapporteerd.

loopt. Zij krijgen signalen van
gemeenten dat de regeling goed
aansluit bij de behoefte. Alle
gemeenten doen mee.
Begroting

RWK

14-10-2019

Stigter, E.

Er is een suggestie gedaan voor

Dit neemt Gedeputeerde mee met hoe er

structureel budget voor het klimaat. Dit

wordt aangekeken tegen de toekomst.

gaat om opgaven die niet alleen voor
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deze coalitieperiode zijn, maar daar
overheen gaan.
Begroting

Begroting

RWK

RWK

14-10-2019

14-10-2019

Loggen, C.

Loggen, C.

Mevrouw Van Wijnen (GL) hoorde van

De voorzitter stelt voor om het mee te

gedeputeerde bij het punt over de

geven aan Gedeputeerde voor de

indicatoren het voorbehoud dat dit niet

vergadering van Gedeputeerde Staten en

zijn portefeuille is. Ze vindt het mooi

het nog een keer bij Provinciale Staten

dat er waardevolle suggesties zijn,

aan de orde te stellen.

maar dat is nog weinig concreet. Hoe

Voorafgaand daaraan zijn de vragen ook

gaat dat verder? Ze is bang dat het

schriftelijk gesteld en is de

verzandt als dit in een breder verband

beantwoording opgenomen in de

wordt besproken. Haar vragen blijven

algemene brief (7-11-2019) met vragen

zweven.

en toezeggingen nav de begroting.

Mevrouw De Vries (PvdA) mist de

Gedeputeerde Loggen zal hierop

concrete invulling van de essentiële

terugkomen.

functie van de woonambassadeur in de
begroting. De PvdA overweegt een
amendement hiervoor in te dienen. Ook
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de kosten van deze ambassadeur zijn
niet in de begroting meegenomen.
Klimaatakkoord

RWK

17-10-2019

Stigter, E.

Kijkend naar de doelstellingen tot 2030

Gedeputeerde begrijpt de behoefte om

met een doorkijk naar 2050, is het

overzicht te houden en zegt toe dit

Klimaatakkoord zeer ambitieus. Bijna

overzicht bij elkaar te brengen in een

alle fracties vinden het een omvangrijk

actieprogramma, van waaruit de Staten

pakket. Hoe verhouden zaken zich tot

kunnen meepraten en meesturen en

elkaar en hoe wordt het overzicht

waarin men de samenhang kan zien.

gehouden? Naast het Klimaatakkoord
ligt er ook nog een ambitieus
Coalitieakkoord.
Klimaatakkoord/

RWK

17-10-2019

Tekin, A.

Mobiliteit

De regionale mobiliteitsplannen zijn

Via de reguliere route zal gedeputeerde

nieuw met o.a. een hoofdstuk over hoe

PS hierover in november informeren.

om te gaan met de laadinfrastructuur
en de zero emissie uitdagingen.
Klimaatakkoord/
Financiën

RWK

17-10-2019

Pels, Z.

Er is gevraagd om een overzicht van

Gedeputeerde zegt toe dit aan de

alle fondsen en

Commissie RWK te sturen die dit

stimuleringsmaatregelen.

inmiddels heeft ontvangen.
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Klimaatneutrale organisatie.
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Van het totaal van zaken die de Provincie
tot klimaatneutrale organisatie maakt
ontvangt de commissie nog een werkplan,
maar daar is nog even tijd voor nodig.

Monitoring toegankelijk maken voor
publiek.

Gedeputeerde vindt het een goed idee. De
wijze waarop wordt meegenomen op het
moment dat er meer kan worden verteld
over de impactanalyse.

NH Perspectief op

RWK

13-01-2020

Stigter, E.

Gedeputeerde zal de kwaliteit van de

Bij de voordracht voor PS 3-2 is een

de Regionale

inbreng en de argumenten beoordelen

aangepast ontwerp toegevoegd.

Energiestrategieën

en de strekking van de kaarten in het
Perspectief verhelderen.

De toelichting wordt verbeterd en er zal
bij worden vermeld dat het conceptkaarten zijn en deze nog kunnen
worden gewijzigd.
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De processen van de verordening en de

de Regionale

RES zullen gelijk moeten lopen. Mocht

Energiestrategieën

dat verwarring opleveren, dan zal
gedeputeerde de status van de kaarten
opnieuw toelichten.

NH Perspectief op

RWK

13-01-2020

Stigter, E.

Gedeputeerde heeft al eerder

de Regionale

toegezegd (bij de behandeling van het

Energiestrategieën

Klimaatakkoord) dat er wordt gekeken
of er uit het 40-puntenplan elementen
kunnen worden opgepakt die zinvol
zijn.

NH Perspectief op

RWK

13-01-2020

Stigter, E.

Als het college met een concept-RES

de Regionale

komt, zal zij rekenschap geen richting

Energiestrategieën

de Staten wat er is gebeurd en wat het
heeft opgeleverd, en antwoord geven
op de ingediende motie

Stand van zaken

