
KlimaatRaad Diemen Energie transitie. Vragen aan D66 over het verkiezingsprogramma Provinciale Staten

Onderwerpen Citaat/citaten uit verkiezingsprogramma Vragen aan kandidaat

1. Opwekken van
duurzame energie en
milieumaatregelen

D66 kiest voor een brede mix van zon,
aqua,geothermie, wind op zee en wind op land
- Windmolens. Zoekgebieden zijn leidend. Doel

van 50% lokaal bezit. Inspraak, Innovaties
- Zonne energie. Onderzoek hoe zonnepanelen op

daken vereist kunnen worden.
- In gesprek met gemeenten en corporaties voor

versnelde aanpak.
- Provincie stelt subsidieregeling in.
- Geothermie, aquathermie, restwarmte. Verder

investeren en onderzoek. Provincie stelt visie op

- Kiezen voor …
- Onderzoek naar …
- In gesprek met…
- Investeren en onderzoek
- Visie

Aan welke knoppen wil/kan Provinciale Staten
(PS) draaien?
Welke invloed wil/kan D’66 uitoefenen op het
niveau van de provincie?

Welke bevoegdheden heeft PS volgens D66 om
welke oplossingen in gang te zetten?
Aan welke termijnen denkt D66?

D66 wil inzetten op besparing van energie en
handhaven van afspraken over energiebesparing
Controle door de omgevingsdiensten op de
energiebesparingsplicht voor bedrijven intensiveren.
Grote slag : 100 bedrijven de komende periode
strenger controleren. Grotere capaciteit
omgevingsdiensten.

Over welke instrumenten beschikt PS om op
energie te besparen? Waar wil D66 een slag
maken?

D66 wil via controle een slag maken om de
energiebesparingsplicht van bedrijven te
intensiveren.  Waarin schiet de controle volgens
D66 te kort?

D66 is tegen Biomassa.
Geen nieuwe grootschalige centrales.
Huidige uitgefaseerd

Welke maatregelen kan PS nemen om de
voorgenomen bouw van de biomassacentrale van
Vattenfall te stoppen?

D66 vindt dat de RES sneller moet.
Provincie moet meer sturen.
- Intensiever op windenergie.
- Inwoners betrekken.
- Ruimtelijke inpassing duurzame energie.
- RIVM heeft de wetenschappelijke kennis.

Bevoegdheden liggen toch bij de gemeenten en de
regio?
Welke sturingsinstrumenten heeft de provincie?

D66 wil tempo maken via stimuleren van … wat?



- Stimuleren van de ontwikkeling  van
zoekgebieden naar concrete
vergunningaanvragen

D66 wil een Loket bij de provincie waar integraal
alle regels en beleid die voor de betreffende RES
gelden snel in beeld gebracht kunnen worden.

D66 wil extra steun voor energie coöperaties Voorbeelden?

2. Energietransport en
energieopslag

D66 wil verbetering van de infrastructuur voor
vervoer van energie.
Versnellen van vergunningen.
- In de ruimtelijke ordening en de

vergunningverlening prioriteit geven aan o.a. een
goede infrastructuur.

- Bedrijven bv. via subsidie stimuleren tot flex
oplossingen.

Provincie is aandeelhouder Liander.
D66 wil Liander projecten laten versnellen.
Tot die tijd een voorkeursbeleid voor projecten met
groot maatschappelijk nut, zoals ziekenhuizen.
Dit is tijdelijk. Iedereen moet kunnen genieten van
nieuwe groene economie.

D66 wil sturen op verbetering van de infrastructuur
via ruimtelijke ordening en vergunningverlening.
Hoe werkt dat in de praktijk?

D66 wil ook sturen vop versnellen ia
aandeelhouderschap Liander van PS.
Hoe groot is de invloed van PS  om Liander
projecten te laten versnellen?

Heeft PS invloed om daadwerkelijk het
voorkeursbeleid te voeren dat D66 voor ogen
heeft?

D66 wil buurtbatterijen stimuleren. Stimuleren
innovaties via renteloze leningen aan clubs en
verenigingen

Ligt dit op de weg van PS of van de gemeenten?

3. Klimaatrechtvaardigheid
en duurzaam wonen

D66 is voor energiebesparing in bebouwde kom
en industrie.
Toewerken naar de situatie waarin energielabel B of
hoger de norm is. Geen enkele woning in de provincie
energielabel F of G.

Wat kan PS doen in de bebouwde kom,
aanvullend op het stimuleringsbeleid van de
gemeenten?


