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PROVINCIALE STATEN VAN GELDERLAND
Gelet op het rapport van Rekenkamer Oost-Nederland Van inspanning naar resultaat? Analyse
van het Gelderse programma Energietransitie 2012-2015 (PS2014-1019);
Gelet op het advies van de commissie Mobiliteit, Innovatie en Economie;
BESLUITEN
De aanbevelingen van de Rekenkamer gewijzigd over te nemen, die daardoor luiden als volgt.
1. Stel een langetermijnvisie op
PS verzoeken GS om een langetermijnvisie en -planning op te stellen waaruit blijkt welke rol de
provincie voor zich ziet om in het transitieproces de stap te maken van ‘meters voorbereiden
naar meters maken’. PS spreken de voorkeur uit voor het opstellen van een kritiek-pad
analyse via de backcastingmethodiek. Bij de backcastingmethodiek wordt vanuit het beoogde
eindbeeld (energieneutraliteit 2050) terug geredeneerd naar het heden. PS moeten aan de
hand daarvan een discussie moeten voeren over de herijking van het beleid, leidend tot
een langetermijnvisie met een duidelijke focus.
2. Verbeter monitoring op resultaatsniveau
PS verzoeken GS om de monitoring op resultaatsniveau te verbeteren. Dit betekent dat per
project of instrument bijgehouden wordt welke prestaties geleverd worden en wat het verwachte
en bereikte resultaat is. Neem daarin mee:
a. dat hoofddoelen geconcretiseerd worden zodat gerichte monitoring mogelijk is;
b. een analyse van de feitelijke hernieuwbare energiewinst of energiebesparing van projecten
(de zogenaamde potentieel raming).
PS verzoeken GS om een instrument uit te werken waarmee de monitoring van het
programma Energietransitie door PS wordt verbeterd.
3. Werk de provinciale rollen in meer detail uit
PS verzoeken GS om op basis van de ervaringen vanaf 2012 de provinciale rol in meer detail uit
te werken. Het gaat om de volgende vier die in het programma genoemd worden: de regierol,
ruimtelijke rol, financiële rol en voorbeeldrol.
Neem daarin de volgende bevindingen uit het onderzoek mee:
a. voor de voorbeeldrol heeft de provincie een resultaatsverplichting gesteld, maar deze rol heeft
tot nu toe weinig aandacht gekregen;
b. de financiële rol is in de loop van het programma stevig uitgebreid, ga na of vereenvoudiging
mogelijk is en of dat voordelen biedt voor de controle op de uitgaven;
c. de ruimtelijke rol is in ontwikkeling (bijv. windvisie, RUD’s) en vraagt om een inhoudelijke
toelichting in relatie tot energietransitie;
d. de regierol is succesvol in partijen samenbrengen en kennisdelen, maar vraagt nadere
uitwerking voor als samenwerking niet tot stand komt en als er geen initiatieven uit de markt
komen.
Een optie zou kunnen zijn om de provinciale rollen in de transitiearena met betrokken partijen
expliciet te bespreken.

4. Bespreek verbetering informatievoorziening en sturing PS
PS stemmen onderling af welke informatie- en sturingsbehoefte er is. Er zijn mogelijkheden voor
PS om desgewenst de informatiepositie te verbeteren en de mogelijkheden van sturing uit te
breiden.
Een voorbeeld biedt een ander prioritair programma: het programma Gelderse
Gebiedsontwikkeling (GGO). Binnen dit programma wordt jaarlijks een voortgangsrapportage
gemaakt, is recentelijk een Meerjarige Investering Agenda gemaakt en is in de Voorjaarsnota
2014 uitgebreid stilgestaan bij de inhoudelijke resultaten en voortgang.
5. Terugkoppeling aanbevelingen
PS vragen GS een jaar na de behandeling van dit rapport inzicht te geven in de implementatie
van de aanbevelingen.
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