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Onderwerpen Citaat/citaten uit verkiezingsprogramma Vragen aan kandidaat

1. Opwekken van
duurzame energie en
milieumaatregelen

BBB stimuleert samenwerking tussen overheden,
burgers, boeren, vissers en ondernemers in het
werken aan lokale oplossingen voor vraagstukken in
de energietransitie en het vormgeven van een lokale
circulaire economie

Hierin spelen gemeente, provincie, het Rijk en
woningcorporaties een belangrijke rol.

Wat is volgens de BBB de rol van de provincies
bij het verdeling van de kosten van de
energietransitie naar draagkracht?

Momenteel vindt planvorming plaats op regio
niveau. Wil BBB oplossingen op kleinere schaal
dan de regio.
Wat is de rol van de provincie bij lokaal beleid en
lokale oplossingen?

De BBB stelt dat er veel energiewinst is te halen
wanneer de provincie dit met beleid faciliteert en
stimuleert.
BBB wil met de hulp van experts een alternatieve
energie-mix opstellen.
Deze alternatieve energie-mix sluit mega-windmolens uit
en zet volop in op kleinschalige
zonne-energie op daken, mono mestvergisters, rio- en
geothermie.

Welk beleid moet volgens de BBB door de
provincie worden gefaciliteerd en gestimuleerd?
Wat zijn concrete voorbeelden?

Denkt de BBB dat de alternatieve energiemix
genoeg energie oplevert voor particulier en
bedrijfsmatig gebruik?
Of zijn er toch nog grotere duurzame bronnen
nodig?

BBB Noord-Holland vindt het van belang dat
NoordHolland een koploper wordt in de aanleg van een
leidingnetwerk voor Waterstof.

Hoe ziet BBB dat dit gerealiseerd kan worden?
het aardgasleiding netwerk kan hiervoor gebruikt
worden, maar hoe komt men aan waterstofgas?

De BBB is tegen zonnepanelen op landbouwgrond en
zeker voorstander op het gebied van kernenergie.
De provincie heeft, gezien haar ligging, de agrarische
functie en het natuurschoon ook beperkingen. Vanuit dit
perspectief ziet de BBB geen mogelijkheden voor de
uitbreiding met grootschalige zonnevelden op
landbouwgrond en windmolens. De zonne-energie hoort op
de daken te liggen en kleine onbruikbare percelen, de
voedselvoorziening mag nooit in gevaar komen door
energieopwekking.

Hoe ziet de BBB de realisering van kernenergie
voor zich? Waar en hoe?
Komt Kernenergie op tijd om voldoende energie te
genereren voor alle behoefte?

Zonne-energie alleen op daken, Alle agrarische
daken vol leggen?



2. Energietransport en
energieopslag

De BBB vindt de noodzaak om andere energiebronnen
aan te boren logisch en wat de BBB betreft hebben
burgers en bedrijven samen de kritische massa en de
ruimte om energie op te wekken waar deze ook wordt
gebruikt.

Volgens de BBB IS Zonne-energie opwekken binnen
bestaande bebouwde ruimte niet alleen milieu-efficiënt
maar ook ruimte- en infrastructuur efficiënt.
Zo wordt energie een democratisch goed en een
gezamenlijke verantwoordelijkheid. Alleen op die wijze
ontstaat er draagvlak.

Kun je stellen dat de BBB ieder bedrijf of woning
zelfvoorzienend wil laten zijn op gebied van
energie?
Wat je nodig hebt wek je zelf op?

Wat doet de BBB om dat draagvlak hiervoor de
bereiken?

Gaat de BBB er van uit dat de hele
energiebehoefte uit zonnepanelen op daken kan
komen?

3. Klimaatrechtvaardigheid
en duurzaam wonen

De BBB staat voor een woonbeleid gericht op
energieneutraliteit en duurzaamheid en met respect
voor inspraak, ruimtelijke en natuurkwaliteit.
Iedere burger een thuis!

Wat zijn volgens de BBB de acties van PS om die
energieneutraliteit en duurzaamheid te
bevorderen? In zowel nieuwbouw als bestaande
huizen? Hoe komen ze tot een huis voor iedereen?


