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MOTIE, ex artikel 30 Reglement van orde

Statenvergadering 25 november 2020

Agendapunt Implementatieplan energieneutrale provincie

Korte titel motie Duurzaam uit en thuis

De Staten, in vergadering bijeen op 25 november 2020

gehoord hebbende de beraadslaging;

constaterende dat

- Er fors wordt geinvesteerd (€930.667) in energiebesparende maatregelen voor het 
Provinsjehûs

- Deze maatregelen gebaseerd zijn op berekeningen van energiegebruik van vóór 
de coronacrisis

- Thuiswerken energie bespaart voor de werkgever 
- Er door de coronacrisis substantieel meer wordt thuisgewerkt en dat thuiswerken 

voor veel organisaties ook na de coronacrisis het nieuwe normaal zal zijn
- Er op dit moment geen organisationeel plan is over hoe thuiswerken bij de 

provinciale organisatie zal worden ingericht na de coronacrisis
- Veel aan de provincie gelieerde organisaties gevestigd zijn in een seperaat 

(kantoor)pand

overwegende dat

- Als er bij de provinciale organisatie meer thuis gewerkt zal worden, zal dit fysiek 
ruimte vrij maken in het Provinsjehûs en het energieverbruik structureel doen 
veranderen

- Deze verwachtingen meegnomen moeten worden in de plannen om de provinciale 
organisatie energieneutraal te maken om een realistische opgave weer te geven

- De ruimte binnen het Provinsjehûs efficiënt gebruikt moet worden

verzoeken het college van Gedeputeerde Staten / spreken haar mening uit

MOTIE



MOTIE

- De effecten van thuiswerken op het het energieverbruik binnen de provinciale 
organisatie te laten berekenen en meenemen in de verdere uitvoering van het 
Implementatieplan Energieneutrale Provincie 

- Een organisationeel plan op te stellen over welke plaats thuiswerken zal hebben in 
de provinciale organisatie en wat het effect daarvan zal zijn op de bezetting van het
provinciaal vastgoed

- In het eerder genoemde plan de optie te onderzoeken om aan de provincie 
gelieerde organisaties onder te brengen in het Provinsjehûs om zo effectief gebruik
te maken van de vrijgekomen ruimte en energie te besparen 

en gaan over tot de orde van de dag
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