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11. Opening, mededelingen en verslag 

 

1a. (Mondelinge) mededelingen en vaststellen agenda  

- De publicatie van de Zonnebrief is op 20 mei, inclusief een procesvoorstel over 

vervolgafspraken met medeoverheden  

- Terugkoppeling uitvoeringstafels 

- RES MER advies besproken in laatste AAC-E, nieuwe informatie over de implicaties 

voor provincies en handelingsperspectief wordt voorbereid door IPO RES werkgroep 

en NPRES voor de volgende BAC-E in september. 

- Stand van zaken GVR 

- Update gesprekken over uitgangspunten plaatsing nieuwe windturbines. 

 

1b. Vaststellen verslagen BAC Energie 26 april jl.  

 

1c. Overzicht Tweede Kamer debatten/ briefings 

 

- 09-06: Commissiedebat (internationale) gasmarkt/ leveringszekerheid 

- 29-06: Commissiedebat klimaat en energie Algemeen 

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

van 17-02 volgt na zomerreces)* 

 

Voor * wordt een position paper voorbereid. 

  

12. Strategische agenda/bespreekpunten 

 

2a. Verzoek om bijdrage IPO aan NPRES hackathon 

    
NPRES organiseert de Transform Hackathon van 31okt – 2nov, voorafgaand aan het RES 

congres. Het doel is om gezamenlijk radicale nieuwe inzichten en ideeën te ontwikkelen voor de 

energietransitie en de daarbij grootste maatschappelijke uitdagingen. 

Presentatie over NPRES hackathon door Lennart Lalieu (NPRES) om 15:30  

 

2b. Voorbereiding heisessie met minister KenE 

  

     BAC Energie  

 Op 2 juni 2022  

    

 Conceptagenda 
 

   

 Vergaderdatum en -tijd 2 juni 15.00 – 17.00 uur  

 Locatie Oldenzaal 

 Deelnemers Jop Fackeldey (Fl), voorzitter, Renée Bergkamp (NH), secretaris, Tijs de Bree (Ov), 

Edward Stigter (NH), Melissa van Hoorn (Gr), Sietske Poepjes (Fr),  Tjisse Stelpstra (Dr), 

Jan van der Meer (Gl), Berend Potjer (ZH), Huib van Essen (Utr), Anne-Marie Spierings 
(NB), Maarten van Gaans (Li), Michel Schoemaker, Marieke Hofstee, Hans van der Zwan, 

Tamara Franken (IPO) 

 Verhinderd Jo-Annes de Bat (Zld)  
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Conceptagenda 

BAC Energie 

Vergaderdatum en -tijd: 2 juni 15.00-17.00  

Locatie:  Oldenzaal 

In het BO van 11 mei is afgesproken dat er in juni een heisessie zal plaatsvinden met de 

koepels om op informele wijze te spreken over het beleidsprogramma van de minister, de 

governance van het klimaat-en energiebeleid en de wijze waarop we de komende tijd in 

gezamenlijkheid nader uitvoering geven aan de bestuurlijke afspraken die in de maak zijn. 

Bij dit agendapunt willen we de inbreng voor deze sessie bespreken.  

 

2c. Provinciale inzet Wet collectieve warmtevoorziening (WCW) 

 

De minister van EZK heeft in het BO van 31 maart 2022 onder voorbehoud aangegeven 

voornemens te zijn te kiezen voor een meer publieke ordening voor collectieve 

warmtesystemen. Er wordt gewerkt aan onderzoeken over de praktische implicaties, waar 

de mogelijke rol van de provincies onderdeel van is. Dit agendapunt betreft een bespreking 

van de AAC-advisering over de inzet van provincies bij de realisatie van publieke warmte-

infrastructuur.  

 

2d.  Kapitaalinjectie regionale netbeheerders (‘project Nachtwacht’) 

 

Betreft een bespreking van de ontwikkelingen rondom ‘project Nachtwacht’.  

 

 

2e. Concept waterstof agenda 

 

Na een verkenning in de periode januari tot en met mei 2022 volgt hierbij een voorstel 

voor de IPO-agenda Waterstof voor de periode tot en met december 2022. Het gaat om 

vijf mogelijke vervolgacties. 

 

2f. HNP Lobbyfiche 

 

In de HNP-bestuursvergadering van 20 april is besloten dat de HNP-lobbyfiches twee keer 

per jaar ter informatie worden gedeeld met de desbetreffende ambtelijke- en bestuurlijke 

adviescommissies. Middels het HNP lobbyfiche wordt u op de hoogte gehouden van de 

voortgang van de activiteiten en inzet in Brussel. Het fiche geeft in een oogopslag de facts 

& figures, context in Brussel, de lobbydoelen, de geplande acties en organisatie rond de 

dossiers weer.  

  

 

13.  Hamerstuk/ter kennisname 

  

3a. Conceptbrief Contouren Nationaal Plan Energiesysteem (NPE) 

 

Ter kennisname: een (concept)brief - opgesteld door EZK - waarin de contouren van het 

Nationaal Plan Energiesysteem worden beschreven. Dit plan zal een beeld geven van het 

energiesysteem van de toekomst.  

 

 

3b. Roadshow Data en Monitoring 

 

Ter kennisname: de huidige werkzaamheden van de werkgroep data en monitoring en de 

presentatie van de Roadshow.  
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Conceptagenda 

BAC Energie 

Vergaderdatum en -tijd: 2 juni 15.00-17.00  

Locatie:  Oldenzaal 

3c. Nationaal Programma Lokale Warmtetransitie 

 

Ter kennisname: de vormgeving van het nieuw Nationaal Programma Lokale 

Warmtetransitie welke de afgelopen periode is uitgewerkt om gemeenten (en andere 

stakeholders) te ondersteunen in de uitvoeringsfase.  

14. Rondvraag en sluiting 

 

 

 


