Werkconferentie concretiseert provinciale inzet op energietransitie
21-10-2009 - ‘Binnen 15 jaar moeten wij onze elektrische auto op kunnen laden met stroom van de zonnepanelen op ons dak.'
Deze ambitie sprak gedeputeerde Milieu Wouter de Jong uit Utrecht uit op 16 oktober ter afsluiting van een uiterst inspirerende
werkconferentie op het provinciehuis in Zuid Holland, ‘Provincie en de energievoorziening in de toekomst, de uitdaging van het
transitieproces'. Op initiatief van Zuid-Holland en het IPO hebben wetenschappers, innoverende bedrijven en beleidsmakers
voor milieu, ruimte, economische innovatie en duurzame mobiliteit gezocht naar een concrete invulling van de provinciale rol in
de energietransitie.
De werkconferentie maakte duidelijk dat provincies in het transitieproces naar duurzame energie een spilfunctie vervullen.
‘Provincies kunnen het verschil maken door partijen bij elkaar te brengen,' zei gedeputeerde Milieu van Zuid-Holland en
gastheer van de werkconferentie Erik van Heijningen.
De deelnemers aan de conferentie spraken aan verschillende werktafels met elkaar hoe provincies duurzame energieprojecten
sneller van de grond kunnen krijgen en hoe overheden, wetenschap en bedrijfsleven daarbij elkaar van dienst kunnen zijn. Dit
leverde een aantal concrete voorstellen op die in de afsluitende discussie met het Energietransitiemodel werden gewogen op
hun bijdrage aan de productie van duurzame energie, energiebesparing en de vermindering van CO2-uitstoot. De provincies
werken in de komende maanden kansrijke opties uit.
Het Energietransitiemodel zal in de komende maanden ook worden ingezet om meer grip te krijgen op de duurzame
energiemix. Het IPO en de provincies zoeken in het project Duurzame energiemix naar vormen van duurzame energieproductie
die aansluiten bij de inzet van de provincies en die efficiënt bijdragen tot de productie van duurzame energie en tot
technologische innovatie. Zij willen op deze manier beter de kansen benutten en stimuleren die zich aandienen om de
Nederlandse klimaatdoelstellingen te halen.
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