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11. Opening, mededelingen en verslag 

 

1 . (Mondelinge) mededelingen en vaststellen agenda  

- Lobbysucces waterstof 

- Terugkoppeling uitvoeringsoverleggen: 

o Elektriciteit / energiesysteem 

o Gebouwde omgeving  

o Industrie  

- Terugkoppeling Landelijke taskforce netcongestie 7/9 

Aan de taskforce is meegegeven om breder te kijken dit probleem speelt in alle 

provincies.  

- Terugkoppeling Stuurgroep PIDI 15/9  

- Terugkoppeling gesprek met Jetten over Warmtewet en BO warmtewet 5/9 

- Terugkoppeling Heisessie 14/9 

- Terugkoppeling bestuurlijke consultatie Programma Energiehoofdstructuur (PEH) 

- Stand van zaken Nationaal Programma Lokale Warmtetranstie (NPLW) 

- Stand van zaken rondom Cluster6 

Het stuk uit de werkgroep leverde veel vragen op vanuit de AAC en er is een 

bijeenkomst gepland op 5 oktober om dit verder uit te werken. Dit onderwerp komt 

komt terug bij een volgende BAC vergadering. 

- Terugkoppeling negatief advies AAC E over kwaliteitsbudget 

 

1a. Vaststellen verslagen BAC Energie 2 juni jl.  

 

Het verslag wordt vastgesteld.  

 

1b. Overzicht Tweede Kamer debatten/ briefings 

 

- 28-09: Commissiedebat RES, energie-infra en elektriciteitsnet (vervolg op debat 

van 17-02)* 

 

Voor * wordt een position paper voorbereid. 

  

     BAC Energie  

 Op 15 september 2022  

    

 Concept verslag 
 

   

 Vergaderdatum en -tijd 15 september 10.00 – 12.00 uur  

 Locatie Floriade Almere 

 Aanwezig Jop Fackeldey (Fl), voorzitter, Renée Bergkamp (NH), secretaris, Tijs de Bree (Ov), 
Melissa van Hoorn (Gr), Tjisse Stelpstra (Dr), Jan van der Meer (Gl), Berend Potjer (ZH), 

Anne-Marie Spierings (NB), Maarten van Gaans (Li), Jo-Annes de Bat (Zld), Edward Stigter 

(NH), Hugo van de Baan, Hans van der Zwan, Tara Geerdink, Tjeerd Visser, Tamara 

Franken (IPO) 
 afwezig Huib van Essen (Utr), Sietske Poepjes (Fr), Michel Schoemaker (IPO) 

   



 

Pagina 2 van 3 

Concept verslag 

BAC Energie 
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Locatie:  Oldenzaal 

12. Strategische agenda/bespreekpunten 

 

2a. Verkenning herijking 35TWh ambitie hernieuwbare opwek op land 

 

Besluit BAC: We hebben getekend voor 35TWh dus dat moeten we realiseren.  

We hebben destijds in de RES een hoger bod gedaan dus dat moeten we ook gaan 

proberen. De randvoorwaarden moeten dan ook wel kloppen.  

 

2b. Commitment productie en ruimtelijke inpassing groen gas 

   

Besluit BAC: Optie B is realistisch waarbij we de stap naar C willen bekijken al dan niet 

gedefinieerd. Het is bij dit onderwerp wel relevant hoe medekoepels erin staan.  

 

  

2c. Consultatie Besluit Gemeentelijke Instrumenten Warmtevoorziening (Bgiw) 

 

Opmerking BAC: Totaalverbod in landelijke gebieden kan niet. Voor indirect gebruik moet 

ontheffing een mogelijkheid blijven. Zorg dat dit goed in het stuk komt te staan.  

 

 

13.  Hamerstuk/ter kennisname 

  

3a. Ontwikkeling Rijksvisie burgerbetrokkenheid 

 

De BAC neemt het stuk ter kennisname aan en heeft verder geen vragen/opmerkingen. 

 

3b. Transform Hackathon challenge VNG/IPO/BZK 

 

De BAC neemt het stuk ter kennisname aan en heeft verder geen vragen/opmerkingen. 

 

 

3c. Stand van zaken Verduurzaming Provinciaal Vastgoed 

 

De BAC neemt het stuk ter kennisname aan en heeft verder geen vragen/opmerkingen. 

 

 

3d. Energiebesparingsplan EU 

 

De BAC neemt het stuk ter kennisname aan en heeft verder geen vragen/opmerkingen. 

 

14. Rondvraag en sluiting 

 

 

 Energiearmoede: Wat zouden we als provincies kunnen doen? 

Het geld zit bij het Rijk het loket is de gemeente. Als provincie is hier niet echt een rol. 

Provincies zouden wel gemeentes kunnen helpen bij het vinden van de juiste loketten 

want dat is vooral voor kleinere gemeentes vaak lastig.  
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 Er zijn bedrijven die zoeken naar alternatieven voor gas, maar dat levert dan weer een 

stikstof probleem op. Hoe kunnen we hiermee omgaan? 


