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Leeswijzer  

 

Voor u ligt een exemplaar van het door de Zuidelijke Rekenkamer vastgestelde provinciale deel van het 

onderzoek naar energietransitie. Het gezamenlijke rapport Energie in Transitie is tot stand gekomen door middel 

van samenwerking tussen de vijf provinciale rekenkamers. In dit document vindt u de aanbiedingsbrief provincie 

Limburg, de bestuurlijke reactie van Gedeputeerde Staten hierop en het nawoord van de Zuidelijke Rekenkamer. 

Vanaf 14 december 09:00 zijn deze documenten eveneens te raadplegen via onze website: 

www.zuidelijkerekenkamer.nl 

 
 

Bijgevoegd zijn drie bijlagen: 

 

Bijlage 1.  Eindrapport Energie in Transitie (Gemeenschappelijk met vijf rekenkamers) 

Bijlage 2.  Persbericht Energie in Transitie  

 

Bijlage 3.  Rapport van Bevindingen Provincie Limburg 
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1. Aanbiedingsbrief Rekenkamer 

 

Aanbiedingsbrief bij het rapport Energie in Transitie, aangeboden op 12 December 2018. 

 

Geachte leden van Provinciale Staten, 

 

De Zuidelijke Rekenkamer heeft in 2018 samen met de vier andere provinciale 

rekenkamers een onderzoek uitgevoerd naar de energietransitie. Op basis van het 

onderzoek hebben we een gezamenlijk bestuurlijk rapport opgesteld, Energie in Transitie, 

welke als bijlage is bijgevoegd bij deze brief. De achterliggende rapporten van bevindingen 

zijn per provincie opgesteld en door de rekenkamers individueel afgestemd met de eigen 

provincies. Het rapport voor Limburg kunt u lezen op de website van de Zuidelijke 

Rekenkamer www.zuidelijkerekenkamer.nl. In deze aanbiedingsbrief gaat de Zuidelijke 

Rekenkamer in op de doelstelling en uitvoering van het onderzoek. Daarna beschrijven we 

de belangrijkste conclusies en aanbevelingen voor de provincies. Vanwege de 

gezamenlijkheid van dit onderzoek is het lastig gebleken om provincie specifieke 

aanbevelingen te geven voor Limburg. Deze aanbiedingsbrief probeert u als lid van 

Provinciale Staten (PS) mee te nemen in het onderzoek van de provinciale rekenkamers en 

de belangrijkste conclusies en aanbevelingen binnen de Limburgse actualiteit weer te 

geven. 

 

Doelstelling en uitvoering onderzoek 

 

Hoe stuur en controleer je op een dynamisch beleidsveld met een opgave die de provinciale 

verantwoordelijkheid te boven gaat? Die vraag zal menig Statenlid zichzelf stellen. Met dit 

onderzoek hebben de provinciale rekenkamers (hierna rekenkamers) in kaart gebracht wat 

de ambities van de provincies zijn op het gebied van energietransitie en op welke wijze daar 

invulling aan is gegeven in de periode van 2016 tot 1 april 2018. Hiermee bieden de 

rekenkamers de leden van Provinciale Staten van de twaalf provincies inzicht in de stand 

van zaken en de mogelijkheid om van elkaar te leren en elkaar te inspireren. Dit betreft de 

doelstelling van het onderzoek. Daarnaast heeft het onderzoek tot aanbevelingen geleid 

waarmee de rekenkamers een bijdrage willen leveren aan de beantwoording van de vraag: 

Wat zijn de overeenkomsten en verschillen in de ambities, rolopvatting, instrumentgebruik, 

inzet en resultaten tot nu toe van de provincies op het gebied van energietransitie in de  

periode 2016 - 1 april 2018? 

 

Voor het in beeld brengen van de beoogde ambities, rollen, instrumenten, middelen en 

resultaten van de provincies voor energietransitie is gebruik gemaakt van provinciale 

documenten zoals het coalitieakkoord, omgevingsvisie, 

energieakkoord/energieagenda/beleidsplan energie, begrotingen en jaarrekeningen. 

Daarnaast zijn aanvullende sessies gehouden met de programmamanagers 

energietransitie, om motieven te achterhalen, ontbrekende gegevens aan te vullen, en te 

verifiëren. Een uitgebreide beschrijving van de onderzoeksresultaten hebben we 

opgenomen in provincie specifieke rapporten van bevindingen. Zoals reeds vermeld is het 

rapport voor Limburg te raadplegen op de website van de Zuidelijke Rekenkamer. 
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Om provincies van elkaar te kunnen laten leren hebben we het provinciaal energiebeleid 

waar mogelijk met elkaar vergeleken. Dit bleek een grote uitdaging. Binnen de kaders van 

de afspraken uit het Energieakkoord, de afspraken over opgesteld vermogen aan 

windenergie en de doelstelling om in 2030 49% CO₂-reductie te hebben gerealiseerd, zijn 

provincies vrij om hun eigen keuzes te maken in de transitie. Die keuzes kunnen beïnvloed 

worden door de omvang van beschikbare middelen, door de ‘kleur’ van colleges en door de 

aan- of afwezigheid van mogelijkheden (zoals wel of geen ruimte voor windmolens) en 

uitdagingen (bijvoorbeeld wel of geen grote energiegebruikers qua industrie). Daarnaast 

speelt het moment waarop er gestart is met de energietransitie in de provincie een rol; is de 

uitvoeringsfase al gestart of is de provincie nog bezig met de opbouw van een relevant 

netwerk. Ook zijn er verschillen in de wijze waarop er in begrotingen middelen worden 

opgenomen; de ene provincie neemt de kosten behorende bij een energiefonds als last op 

in de begroting, de ander doet dat niet. Het beleidsveld energietransitie is daarnaast 

dynamisch, nieuwe ontwikkelingen volgen elkaar in rap tempo op en bepalen enerzijds de 

focus (wat is op dit moment relevant) en maken anderzijds dat programma’s al gauw achter 

de feiten aanlopen. Ook worden vergelijkbare initiatieven verschillend genoemd. Dat blijkt al 

uit de manier waarop provinciale ambities zijn verwoord. Verschillende snelheden en 

grootheden maken een relevante vergelijking kortom niet eenvoudig. Waar het mogelijk is 

worden provincies in dit onderzoek met elkaar vergeleken, waar de gegevens 

onvergelijkbaar zijn wordt dit bewust vermeden. Daar tussenin zal altijd een categorie 

blijven bestaan waar de vergelijking soms misschien wat schuurt of waar de nuances in de 

vergelijking wegvallen.  

 

Analyse en conclusies – Wat valt de rekenkamers op? 

 

Ambities 

De Rekenkamers beschrijven in hun rapport Energie in Transitie per provincie de opgave 

energietransitie die er ligt, de uitgangspositie die daarbij geldt en de ambities die de 

provincies daarbij hebben geformuleerd.  De opgave die er per provincie ligt verschilt sterk. 

De omvang en type van de industrie, de omvang van de bevolking en ook verkeersstromen 

en daarmee het gebruik van energie liggen ten grondslag aan deze verschillen. Daarnaast 

wordt de omvang van de opgave beïnvloed door de mate waarin de overstap naar 

hernieuwbare energie al is gemaakt. Uit het onderzoek blijkt dat alle provincies in hun 

energie-programma/agenda laten zien dat zij de afspraken die landelijk zijn gemaakt ten 

aanzien van hernieuwbare opwekking kennen. De provincies die er bewust voor kiezen om 

het ambitieniveau lager te stellen dan landelijk afgesproken lichten toe waarom het voor 

hun provincie niet haalbaar is. Met uitzondering van Flevoland is voor alle provincies een 

enorme uitdaging zichtbaar om in 2020 aan 14% hernieuwbare opwekking te komen. Toch 

stellen enkele provincies een hoger doel. In de Klimaatmonitor is zichtbaar dat het 

percentage hernieuwbare opwekking in deze provincies hier en daar achterblijft. De 

rekenkamers benadrukken aandacht te houden voor de haalbaarheid van de gestelde 

ambities.  

 

Andere aandachtspunten die worden benoemd zijn de geconstateerde verschillen in 

referentiejaren en elementen die worden meegenomen in de berekening van de opgave en 

de doelstellingen, wat vergelijken soms lastig maakt. Met de doelstelling van tenminste een 
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besparing in energieverbruik van gemiddeld 1,5% per jaar en ten minste een toename van 

het aandeel hernieuwbare energieopwekking naar 14% procent in 2020 en 16% in 2023 

sluit de provincie Limburg aan bij de landelijke doelen. In tegenstelling tot andere provincies 

heeft Limburg echter geen lange termijn ambities gesteld, bijvoorbeeld richting 2030 of 

2050. Er is kortom geen stip op de horizon. Vergeleken met andere provincies zien we dat 

Limburg een relatief groot energieverbruik heeft, met name door de industriesector en de 

gebouwde omgeving. Uit de Klimaatmonitor concluderen we verder dat Limburg in 2016, 

samen met de provincies Zeeland, Utrecht en Zuid-Holland, in relatieve zin de minste 

hernieuwbare energie opwekte. Het gaat hier vooral om biomassa. Wat betreft wind op land 

zien we dat de provincie Limburg de doelstelling vanuit het Rijk (95.5 MW opwekking in 

2020) niet tijdig zal realiseren. 

 

Samenwerking 

Uit het onderzoek komt verder naar voren dat alle provincies ervan doordrongen zijn dat zij 

niet zonder samenwerking in staat zijn om de energietransitie te bewerkstelligen, maar dat 

daar de medewerking van bedrijven, inwoners, overheden en organisaties voor nodig is. 

Dat is in Limburg duidelijk terug te zien in de samenwerkingsverbanden die de provincie 

heeft gesmeed of waarin zij participeert, zoals het Limburgs Energieakkoord waarin wordt 

samengewerkt met bedrijven en overheden. Ook wat betreft duurzame mobiliteit (Enpuls) 

en windenergie zien we dat de provincie Limburg samenwerking zoekt met partners. Op het 

terrein van geothermie werkt de provincie samen met verschillende kennisinstituten en 

TNO. Met de Regionale Energie Strategieën (RES) die in juni 2019 in concept gereed 

moeten zijn, zal bovendien nog meer dan nu het geval is, sprake zijn van gezamenlijke 

strategieën. We zien inmiddels dat in Limburg bestuurlijke informatiebijeenkomsten worden 

georganiseerd rondom dit onderwerp.   

 

Rolopvatting en instrumenten provincies 

Naast grote overeenkomsten tussen de provincies qua inzet op energietransitie, zijn er ook 

verschillen zichtbaar. De rekenkamers zien dat provincies op elk onderdeel van de trias 

energetica specifieke keuzes maken waar zij op inzetten. Dat is ook logisch als we naar de 

provincie specifieke kenmerken kijken, want er zijn grote verschillen qua omvang in 

bijvoorbeeld gebouwde omgeving en industrie. Om haar doelstelling te bereiken kiest 

Limburg een specifieke strategie, ingezet met het Provinciaal Omgevingsplan Limburg 2014 

(POL), en nader uitgewerkt in het Coalitieakkoord 2015 – 2019 en het Aanvalsplan Asbest 

en Energie, welke samenhangt met andere uitvoeringsprogramma’s (bijvoorbeeld 

Greenport Venlo). Een strategie gebaseerd op regionale economische ontwikkeling en 

innovatie, gestructureerd langs thema’s waarin Limburg zich onderscheidt en innoveert, 

zoals geothermie en glastuinbouw. Een strategie die bij voorkeur aansluit bij coalities en 

werkstructuren die er al zijn, bijvoorbeeld met het LTO. Bovendien een strategie waarin de 

provincie Limburg verschillende rollen kan vervullen als netwerkende overheid. Bestuurlijk-

communicatief als het bijvoorbeeld gaat over regionale energievisies en kennisoverdracht, 

maar ook regulerend als het gaat over bodemenergie, faciliterend en financieel stimulerend 

waar mogelijk. Uit het onderzoek blijkt dat álle provincies een brede rolopvatting hebben. Bij 

de invulling van de rollen zien we tussen de provincies echter een grote diversiteit aan 

begrippen en instrumenten.   

 



Energietransitie 

Provincie Limburg 
 

 

 

Middelen 

Een relevant aspect om in de vergelijking te betrekken wordt gevormd door de middelen die 

ingezet worden voor energietransitie. Financiën zijn immers vaak nodig om ambities te 

realiseren, maar beschikbare budgetten bepalen ook hoe ambitieus je kunt zijn. Uit het 

onderzoek blijkt echter dat een vergelijking van de beschikbare budgetten (voor de 

verschillende aspecten van energietransitie) door verschillende zaken wordt bemoeilijkt. Zo 

zien we dat er tussen provincies grote verschillen bestaan in de wijze waarop zij in 

administratieve zin omgaan met energiebudgetten. Alle provincies hebben het Besluit 

Begroting en Verantwoording (BBV) als kader, maar daarbinnen is relatief veel ruimte voor 

eigen keuzes. Ook verschillen de programmaperiodes veelal in looptijd en hebben niet alle 

provincies een totaalbedrag voor de volledige programmaperiode geraamd. In Limburg zien 

we dat voor huidige coalitieperiode €100 miljoen is gereserveerd voor het Aanvalsplan 

Asbest en Energie met als inzet een verhoging en verbetering van het Energiefonds en 

circa €20 miljoen aan duurzaamheidsleningen. Verder zien de rekenkamers dat provincies 

hun programma verschillend afbakenen, het budget voor energietransitie vaak deels 

afkomstig is uit andere programma’s en de mate van toelichting bij begrotingscijfers nogal 

eens verschilt. Anno 2018 heeft bijna iedere provincie wel een fonds gericht op 

energiedoelen, in Limburg is dit het Limburgs Energiefonds (LEF). Er zijn ook hier 

verschillen die een vergelijking lastig maken: hoe de fondsen zijn georganiseerd, welke 

financieringsvormen worden gebruikt (participaties, leningen, garantstellingen), en indien 

het een revolverend fonds betreft waar het geld naar terugstroomt. Ook lopen de doelen 

van de energiefondsen uiteen; waar sommige kleinere fondsen specifieke doelen hebben 

op een bepaalde vorm van energie, zijn de meeste fondsen, zoals het LEF, omvangrijk en 

gericht op energiedoelen in de breedte.  

 

Resultaten en monitoring 

Alle provincies hebben vanzelfsprekend resultaten opgenomen in hun jaarverslagen. Veelal 

wordt in de jaarverslagen ingegaan op geleverde prestaties en worden gegevens uit de 

landelijke Klimaatmonitor gebruikt om effecten in beeld te brengen. De verschillende 

(benamingen van) prestaties maken een vergelijking op resultaten echter moeilijk. 

Daarnaast zijn er provincies die met een eigen klimaatmonitor de voortgang monitoren, al 

dan niet deels voortkomend uit de landelijke monitor (Gelderland en Overijssel). De 

provincie Noord-Holland streeft er naar eens in de vier jaar de staat van de energietransitie 

in beeld te brengen. Ook zijn er provincies die hebben aangegeven dat monitoring lastig is 

door het ontbreken van vaste/cijfermatige doelen in combinatie met het gegeven dat het 

niet eenvoudig is om te bepalen welk resultaat aan de provincie toe te schrijven is. Uit het 

onderzoek blijkt dat veel Statenleden toch regelmatig geïnformeerd willen worden over (de 

voortgang van de) energietransitie. Het gegeven dat actuele monitoringinformatie vaak niet 

voorhanden is en door GS niet altijd scherp wordt gemonitord, maakt dat PS in sommige 

provincies, naast de in de P&C-documenten opgenomen informatie, van aanvullende 

informatie worden voorzien. Zo is eind 2017 met de Staten van Flevoland afgesproken dat 

zij via een tweemaandelijkse nieuwsbrief geïnformeerd worden over de voortgang van de 

opgave energie.  

 

Evalueren 

De rekenkamers concluderen verder dat provincies weinig evalueren om zicht te krijgen op 



Energietransitie 

Provincie Limburg 
 

 

 

wat werkt en wat niet. In tegenstelling tot Limburg waar geen evaluaties zijn uitgevoerd, 

zien we in Noord-Brabant dat het beleid wel meermaals is geëvalueerd; zowel de lange 

termijn agenda als specifieke programma’s en fondsen. Een evaluatie van instrumenten 

waarin meerdere provincies worden betrokken, kan volgens de rekenkamers meerwaarde 

hebben. Bijvoorbeeld: wat werkt beter; een fysiek of een digitaal loket waar inwoners met 

hun energiebesparingsvragen terecht kunnen? En wat zijn bij verschillende fondsen de 

succesfactoren? Of: welke subsidieregelingen zijn succesvol? Een gelijke aanpak van deze 

evaluaties biedt kansen om ook van elkaar te leren. Dergelijke evaluaties kunnen zicht 

bieden op de doeltreffendheid van bijvoorbeeld de subsidie en op de vraag of middelen 

goed worden ingezet. De evaluaties vormen daarmee een belangrijke aanvulling op de 

monitoringgegevens die zicht bieden op de prestaties en effecten. 

 

Aanbevelingen – Hoe komen we verder? 

 

Hoe stuur en controleer je op een beleidsveld dat zeer dynamisch is en waar de opgave 

een verantwoordelijkheid is die groter is dan die van de provincie alleen? Uiteindelijk is dat 

de vraag waar het om draait bij energietransitie. De focus puur op meetbare doelen, 

eenduidige begrippen en monitoren past niet bij de dynamiek en de onvoorspelbaarheid 

van dit thema. De focus op samen met anderen kansen pakken als ze zich voordoen, 

partijen met elkaar verbinden om zo samen sneller tot oplossingen te komen biedt te weinig 

houvast om te kunnen sturen. Beide zijn echter nodig om op een goede manier de enorme 

uitdaging het hoofd te bieden. Daarbij is het zoeken naar het evenwicht tussen ruimte laten 

en meten & weten. Met de aanbevelingen die de rekenkamers in dit onderzoek presenteren 

hebben we een bijdrage willen leveren aan de kwaliteit van het meten & weten enerzijds en 

het bewustzijn ten aanzien van het ruimte laten anderzijds. Het rapport bevat algemene 

aanbevelingen voor zowel PS als GS. Waar voor hen relevant, kan de provincie Limburg 

deze oppakken en (nader) invullen. 

 

Aanbevelingen aan PS 

Energieprogramma’s zullen nog meer dan nu al het geval is, gezamenlijke programma’s 

met andere maatschappelijke partijen worden. Daarnaast is het beleidsveld energietransitie 

dynamisch. Ontwikkelingen volgen elkaar in hoog tempo op en de energietransitie neemt 

steeds duidelijker een plek in in het maatschappelijke debat. Nieuwe partijen dienen zich 

aan, nieuwe technieken lijken veelbelovend en partners hebben eveneens ideeën en 

wensen. In een dergelijk speelveld is het nodig om over speelruimte en flexibiliteit te 

beschikken om snel te kunnen schakelen.  De rol en positie van PS is bij gezamenlijke 

programma’s, waarbij de provincie niet de enige partij is die doelen formuleert en middelen 

inzet, een andere dan bij een eigen programma. Dit betekent dat PS na het stellen van 

kaders voor de ambities en de middelen, ruimte moeten bieden aan GS om samen met 

partners nader invulling te geven aan de energietransitie. Daarnaast is het van belang om 

afspraken met GS te maken over de wijze waarop de verantwoording plaats vindt. De 

controlerende rol van PS komt -naast het beoordelen van de gerealiseerde prestaties en 

effecten- met name tot uitdrukking in het volgen van het proces; zitten de goede partijen 

aan tafel, worden procesdoelen gehaald en doet iedereen mee? Wees u bewust van deze  
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rol, want de energietransitie betreft een gedeelde verantwoordelijkheid van zowel GS als 

PS. Vanuit de kaderstellende rol adviseren de rekenkamers om, waar deze nog ontbreken, 

nadere ambities te formuleren voor zowel de korte als de lange termijn en daarbij ruimte te 

laten voor de inbreng van partners. 

 

Aanbevelingen aan GS 

Ook richting GS geven de rekenkamers een aantal algemene aanbevelingen mee. Waar 

aandacht voor wordt gevraagd is het belang van doorrekening van het instrumentarium; wat 

levert het beleid nu op aan energiebesparing, productie van hernieuwbare energie en CO2-

reductie. De beschikbare gegevens zijn nu, zo blijkt uit het onderzoek, vaak gedateerd en 

worden niet scherp gemonitord binnen alle provincies. De rekenkamers zien vooralsnog 

geen scherpe monitoring in Limburg. Verder wordt aanbevolen dat zowel op provinciaal 

niveau als voor de regio’s (in de Regionale Energiestrategieën) gestuurd wordt op dezelfde 

terminologie als het gaat over ambities en prestaties, aansluitend op Europese en landelijke 

afspraken. Vergelijkbare eenheden, indicatoren en referentiejaren maken vergelijking 

tussen provincies en regio’s mogelijk. Als bovendien gebruik wordt gemaakt van gelijke 

ijkmomenten, bijvoorbeeld eens in de 5 jaar, kunnen provincies door de tijd heen van elkaar 

leren. Zonder vergelijkbare eenheden en eenduidige begrippen is het niet mogelijk om te 

komen tot een goede vergelijking en is niet inzichtelijk te maken wat de bijdrage van de 

provincies is aan de energietransitie. Dit geldt ook voor de kwantitatieve doelstellingen voor 

de regio’s, waarvoor provincies samen met Rijk en gemeenten aan zet zijn in het kader van 

het Klimaatakkoord, en voor het maken van interprovinciale afspraken over toedeling van 

middelen. Het is wenselijk om in het kader van de publieke verantwoording de bijdrage van 

provincies aan het thema energietransitie inzichtelijk te kunnen maken. Dat kan door 

middelen te ‘labelen’, waardoor in de toekomst wel inzichtelijk kan worden gemaakt welke 

financiële impulsen de provincies geven aan de energietransitie.   

 

Ten slotte 

 

Vanwege de gezamenlijkheid van dit onderzoek is het lastig gebleken om provincie 

specifieke aanbevelingen te geven voor Limburg. In deze aanbiedingsbrief heeft de 

rekenkamer gepoogd u als Provinciale Staten mee te nemen in het gezamenlijke onderzoek 

van de Rekenkamers en de belangrijkste conclusies te plaatsen binnen de Limburgse 

context. Wij hopen dat het onderzoeksrapport en de bespreking hiervan bijdragen aan een 

beter inzicht in de huidige stand van zaken en verdere invulling van de provinciale opgaven, 

gericht op een doeltreffend- en doelmatig beleid. Een programmamanager energie 

benoemde tijdens een bijeenkomst treffend dat we het spel met elkaar moeten leren spelen; 

samen werkend aan leeragenda, constructief in plaats van afrekenend. De Zuidelijke 

Rekenkamer vervult hierin graag een rol en zal vanwege het belang van het onderwerp de 

energietransitie blijven monitoren. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

De Zuidelijke Rekenkamer 
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2. Bestuurlijke Reactie GS 

 

 

Op 9 november 2018 hebben wij van u de concept aanbiedingsbrief ontvangen, behorende 

bij het gezamenlijk onderzoek van de provinciale rekenkamers naar Energietransitie, met 

het verzoek om te reageren op de conclusies en aanbevelingen, zoals verwoord in de 

aanbiedingsbrief. 

 

Alhoewel u aangeeft dat het, vanwege de gezamenlijkheid van dit onderzoek, lastig is 

gelbeken om dat provincie specifieke aanbevelingen ingaan op een aantal punten in de 

brief, waarin u specifiek verwijst naar de Provincie Limburg dan wel op algemene 

conclusies en aanbevelingen, waarmee wij als Provincie een verbeterslag kunnen maken. 

 

- Wij onderschrijven dat monitoring te allen tijde beter kan. Om die reden ondersteunen wij 

ook de ontwikkeling van een landelijk dekkend monitoringssysteem van het nieuwe Klimaat-

akkoord. Hierdoor zullen in een mogelijk vervolgonderzoek regio’s ook vergelijkbaar zijn. 

Bovendien wordt duidelijk welke financiële impulsen provincies aan energietransitie geven. 

- Uw conclusie dat de Provincie Limburg de taakstelling voor wind op land niet tijdig 

realiseert (95,5 MW) in 2020 in ons inziens te voorbarig. Wij werken er namelijk aan om 

deze doelstelling wel realiseren. 

- Een klimaatdoelstelling voor de periode na 2023 hadden wij inderdaad tot voor kort niet. 

Met het verschijnen van het nieuwe regeerakkoord hebben wij ons echter achter de 

nationale CO2 reductie doelen geschaard voor 2030 en 2050.  

- In de uitwerking van de Regionale Energie Strategieën (RES) krijgt de opvolging van veel 

aanbevelingen uit uw onderzoek inmiddels gestalte.  

 

Wij danken voor uw onderzoek en van de gelegenheid hierop te kunnen reageren. 

 

Gedeputeerde Staten van Limburg. 
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3. Nawoord Rekenkamer 

 

 

Met belangstelling hebben we kennis genomen van de reactie van Gedeputeerde Staten. 

De rekenkamer constateert met genoegen dat Gedeputeerde Staten zich in algemene zin 

herkennen in de uitkomsten van ons onderzoek en bereid tonen een verbeterslag te maken 

op basis van de conclusies en aanbevelingen in ons rapport.  

 

We zien dat de provincie Limburg werk maakt van de aanbevelingen uit het onderzoek over 

monitoring worden onderschreven en dat Gedeputeerde Staten zich scharen, bijvoorbeeld 

door zich achter de nieuw gestelde nationale doelen voor CO2 reductie voor 2030 en 2050.  

te scharen en de aanbevelingen mee te nemen bij de uitwerking van Regionale Energie 

Strategieën. De Zuidelijke Rekenkamer vraagt Gedeputeerde Staten echter om in een 

volgende reactie duidelijker aan te geven welke aanbevelingen al dan niet worden 

overgenomen en hoe. Dit is niet alleen ons maar ook voor leden van Provinciale Staten van 

essentieel belang. Ten slotte willen de provinciale rekenkamers benadrukken dat wij zelf 

niet concluderen dat Limburg haar doelstelling betreffende wind op land niet tijdig haalt, 

maar dat dit gegevens zijn uit de Monitor Wind op Land. Gedeputeerde Staten hebben 

gelijk dat het nog geen 2020 is, maar de gegevens uit de genoemde monitor maken wel 

duidelijk dat om de doelen voor 2020 alsnog te realiseren een grote inspanning en 

bijbehorende resultaten nodig zijn. 

 

Wij bevelen Gedeputeerde Staten aan om ten aanzien van alle aanbevelingen uit ons 

rapport Provinciale Staten inzicht te blijven geven in de implementatie daarvan. 

 

Vanwege de noodzaak blijvende actualiteit en de aanhoudende belasting belangstelling 

voor het onderwerp zullen we het beleid en de voorgenomen acties van de provincie 

Limburg en de ontwikkelingen op het gebied van energietransitie in het algemeen, met 

belangstelling blijven volgen. 

 

Vastgesteld door de Zuidelijke Rekenkamer op 7 december 2018.  

 

 

 

Prof.dr. M.J.M. (Marc) Vermeulen  Dr. N.A.C. (Ard) Schilder 

voorzitter     directeur-secretaris 


