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Middelburg,

11 februari 2014

Geachte voorzitter,
In de Statenvergadering van 21 juni 2013 bij de behandeling van het Statenvoorstel Energie- en Klimaat
2013-2015/Jaarplan 2013 is toegezegd dat "GS met maatschappelijke organisaties in gesprek zal gaan over
het bevorderen van energietransitie bij particulieren en vervolgens het standpunt van GS aan u toezenden ."
Ondertussen zijn er diverse gesprekken geweest met de Zeeuwse Milieufederatie, Zeeuwind en het Zeeuws
Klimaatfonds . Gedrieën hebben zij een voorstel ingediend waarbij zij gezamenlijk een regie en monitoringsrol op zich te nemen om lokale en decentrale energie-initiatieven te bevorderen .
Het onderwerp "lokale initiatieven" is geen prioriteit in de provinciale beleidsnota energie & klimaat omdat
gekozen is voor een beperkt aantal focusgebieden en niet meer 1000 bloemen willen laten bloeien . De provinciale organisatie besteed zijn tijd voornamelijk aan de nota genoemde projecten . Dat maatschappelijk
organisaties nu met voorstel komen om een rol te gaan spelen in het bevorderen van energietransitie bij
particulieren ondersteunen wij .
Over het definitieve voorstel van de drie partijen en de provinciale steun wordt nog verder gesproken.
In het EAjaarplan 2014 is daarom een budget opgenomen om een overeengekomen voorstel financieel te
ondersteunen .

Hoogachtend,
gedeputeerde staten ,

drs. J.M.M. Polman , voorzitter
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