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Algemene voortgang van het programma 
Programma Energie ligt op koers. We werken voortvarend aan de realisatie van de Uitvoeringsagenda 
Energie 2021-2023. Zorgen zijn er echter wel over de tijdige invulling van vacatures, vanwege de krapte op 
de arbeidsmarkt, die kan leiden tot vertraging in de uitvoering. 
De volgende mijlpalen lichten we graag uit. In mei van dit jaar is de eerste fase van de 
energiesysteemstudie afgerond; een kwalitatieve verkenning naar het toekomstige energiesysteem voor 
Brabant. Provinciale Staten zijn hier 22 juni jl. met een statenmededeling over geïnformeerd.  
De resultaten worden de komende maanden betrokken bij lopende trajecten zoals de Regionale 
Energiestrategieën (RES-en) en de provinciale rolneming in relatie tot de recent ontstane 
transportschaarste. Daarnaast vormen de resultaten de basis voor een tweede meer kwantitatieve 
systeemstudie, waarin een verdere verdieping zal plaatsvinden. 
Een andere mijlpaal is de vaststelling van drie van de vier Brabantse RES’en versie 1.0. De RES 1.0 van 
de regio MRE zal nog voor de jaarwisseling worden vastgesteld. Hiermee breekt nadrukkelijk ook een fase 
van realiseren aan. In deze fase zullen gemeenten op aanvragen van initiatiefnemers vergunningen gaan 
afgeven voor de aanleg van windturbines en zonneparken. 
Op weg naar de RES-en 2.0 worden de (gemeentelijke en) regionale Transitievisies Warmte opgesteld. 
Een proces waaraan de provincie inhoudelijk bijdraagt door ondersteuning van gemeenten door middel van 
het Expertise Team Warmte (ETW). 
 
Net als de warmtetransitie zal de verduurzaming van de gebouwde omgeving komende jaren meer 
aandacht krijgen. Via het ‘Ontzorgingsloket klein maatschappelijk vastgoed’ dat in voorbereiding is, 
ondersteunt de provincie eigenaren van klein maatschappelijk vastgoed om stappen richting verduurzaming 
te kunnen zetten. Dit loket wordt vormgegeven vanuit de ervaring die we afgelopen jaren al opdeden met 
het Ontzorgingsloket voor sportverenigingen.  
Daarnaast zetten we – als onderdeel van de Investeringsagenda Corona Herstelaanpak – samen met de 
BOM en de B5 en M7 gemeenten in op het verduurzamen van bestaand vastgoed, waaronder specifiek 
ook scholen. 

Wat willen we bereiken? 

Verduurzaming van de energieopwekking 
 

 
Stand van zaken 
Indicator: 
• Totale productie van hernieuwbare energie in petajoule (PJ) (verplichte indicator, bron 
Klimaatmonitor) 
• Opgave opwek hernieuwbare elektriciteit in de RES’en (6,5 TWh in 2030) 
Op dit moment is er geen indicatie dat deze doelstelling niet gehaald wordt. De metingen op deze 
indicator zullen bij beleidsevaluatie 2023 plaats vinden. 

Wat gaan we daarvoor doen? 

Afspraak Wind op Land 2020, inclusief techniekneutrale verdubbelingsopgave, is in 2023 
gerealiseerd (in MW) 
indicator: • in 2023 685 MW gerealiseerd 
 

 
Kwaliteit 
 

Gedeelde (netwerk-)aansluiting per RES regio realiseren 
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Indicator:  
• 4 netaansluitingen in 2023 
 

 
Kwaliteit 
 

Opstellen Regionale Energie Strategieën 
2020 2021 2023 

4 

concept-

RES-en 

4 

vastgestelde 

RES-en 

4 

geactualiseerde  

RES-en 

  
 

 
Kwaliteit 
 

Wat willen we bereiken? 

Verminderen broeikasgasemissies 
 

 
Stand van zaken 
Indicatoren: 
• (Verplicht) Totale emissie broeikasgassen (uitgedrukt in CO2-equivalenten) in absolute aantallen 
(in tonnen uitstoot) (bron Klimaatmonitor) 
• Emissie gerelateerd aan energie: totale CO2- emissie in absolute aantallen (in tonnen uitstoot) 
(bron Klimaatmonitor) 
• Verbruikte energie totaal in TJ (bron: Klimaatmonitor) 
• Verbruik warmte en elektriciteit in TJ (bron: Klimaatmonitor) 
Op dit moment is er geen indicatie dat deze doelstelling niet gehaald wordt. De metingen op deze 
indicator zullen bij beleidsevaluatie 2023 plaats vinden. 

Wat gaan we daarvoor doen? 

Bevorderen energiebesparing bij bedrijven onder provinciaal bevoegd gezag 
  

Indicator 2020 2021 2022 2023 2024 

Het aandeel van bedrijven dat gecontroleerd is door de omgevingsdiensten 25% 50% 75% 100%   

Aandeel van de bedrijven dat maatregelen treft/voldoet       75% 100% 

  
 

 
Kwaliteit 
 

Mobiliteit 
Zie programma Mobiliteit. 
 

 
Kwaliteit 
 

We ontwikkelen instrumentarium voor energiebesparing bij maatschappelijk vastgoed 
Indicator:  
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- Ontzorgingsloket verduurzaming maatschappelijk vastgoed. Aantal deelnemende vastgoedeigenaren (140 
in 2023) 
-Aantal verduurzaamde vastgoed objecten (210 in 2023) 
  
 

 
Kwaliteit 
 

Wat willen we bereiken? 

Bijdrage leveren aan een toekomstbestendige energie-infrastructuur 
 

 
Stand van zaken 
Indicator: 
• Bijdragen aan de ontwikkeling van oplossingen voor opslag en conversie voor een haalbare en 
betaalbare energietransitie 
In 2023 vindt beleidsevaluatie plaats. 

Wat gaan we daarvoor doen? 

Realiseren van een strategisch netwerk van (semi-)publieke laadpunten 
Indicator: Minimaal 1 laadpunt per 5 elektrische personenvoertuigen (2021) 
 

 
Kwaliteit 
 

Stimuleren netwerksamenwerking rond en eerste uitrol van innovaties in de energie-infrastructuur 
Indicator:  
-Opslag en conversie voor een haalbare en betaalbare energietransitie (2 pilots t/m 2023) 
- Aantal projecten waarin het mogelijk maken van een grootschalige uitrol van een nieuwe technologie een 
bijdrage levert aan het eerder en/of tegen geringere kosten behalen van de provinciale 
energiedoelstellingen (1 in 2023). 
 

 
Kwaliteit 
 

Ontwikkelingen en onzekerheden 
Afhankelijkheid van subsidieaanvragen en tijdige verwerking van subsidieverstrekkingen kan invloed 
hebben op de ramingen, waardoor bijstellingen nodig zijn bij de slotwijziging. Daarnaast bestaat er 
onzekerheid over de tijdige invullingen van vacatures, vanwege de krapte op de arbeidsmarkt en het feit 
dat het kortdurende aanstellingen (tijdelijk OKB) betreft, hetgeen tot vertraging in de uitvoering kan leiden. 

Financieel overzicht 
Bedragen x € 1.000 Begroting t/m wijz. 2 Wijziging 3 begroting t/m wijz. 3 

Lasten 10.430 -8 10.422 

Baten 181 1.930 2.111 

saldo baten en lasten -10.249 1.938 -8.311 

Specificatie besluitvorming 
Specificatie besluitvorming vindt u hier.  

http://www.brabant.nl/-/media/0c0a8a7dd7e1459ab1a379b7f3343f4d.pdf
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