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

Onderwerpen Citaat/citaten uit verkiezingsprogramma Vragen aan kandidaat

1. Opwekken van
duurzame energie en
milieumaatregelen

CDA heeft bij de behandeling van de plannen voor
windturbines en zonneweides een checklist
voorgesteld van harde criteria waar projecten voor
wind en zon aan moeten voldoen.

Door een te eenzijdige inzet op alleen wind en zon als
nieuwe energiebronnen, is nu helaas een achterstand
ontstaan in de ontwikkeling van een nieuw fossielvrij
energiesysteem.
De plaatsing van windturbines kan in Noord-Holland maar
op weinig plekken zonder dat dit tot overlast leidt

Is er geen checklist?
Zijn er geen harde criteria voor projecten voor wind en
zon?
Wat missen jullie in de huidige regelgeving?
Waarin schiet de huidige regelgeving tekort?

CDA wil niet dat gemeenten op de gemeentegrens
windturbines plaatsen zonder toestemming van
buurgemeenten.

CDA vindt grote industrie- en havengebieden
geschikte locaties voor het opwekken van
windenergie.

Deze afstemming moet op regionaal niveau geregeld
worden?
Voor Diemen is dat de regio NZH.

Waarin schiet het regionaal niveau tekort?
Wat kan de provincie doen om de afstemming tussen
buurgemeenten te verbeteren?

CDA ziet Zonnepanelen bij voorkeur toegepast op
daken van woningen, bedrijfsgebouwen en
fabriekshallen, restruimte op bedrijfsterreinen,
parkeerterreinen, OV-knooppunten of langs
(snel)wegen.

Zo wordt volgens het CDA effectief gebruik gemaakt van
de beschikbare ruimte. Bij plaatsing van windturbines en
zonneparken moeten inwoners volledig betrokken worden.

Sluiten jullie zonneweiden uit?
Wat vinden jullie van gecombineerd gebruik van
zonneweiden? Zonnepanelen + het aanbrengen van
groenstroken + benutten voor waterberging?
Wat vindt het CDA geothermie en aquathermie? Zijn dat
toekomstige energiebronnen met potentie?

Momenteel vindt er onderzoek plaats naar
beschikbaarheid en potentie van geothermie en
aquathermie. Steunt het CDA dit onderzoek?

Hoe denkt het CDA over het gebruik van restwarmte ?
Hoe zou het CDA de betrokkenheid van inwoners bij de
plaatsing van windturbines en zonneparken willen
organiseren ?



2. Energietransport en
energieopslag

In CDA programma niets gevonden over dit onderwerp Er dreigt een energie infarct in de energienetten

Wat is volgens het CDA de rol van de provincie in de
verbetering van de infrastructuur voor energietransitie en
energieopslag?

3. Klimaatrechtvaardigheid
en duurzaam wonen

CDA stelt: Nieuwbouwwoningen bouwen we 100%
duurzaam.
Gebouwen leveren bij voorkeur energie op. Door houtbouw
te stimuleren, kunnen woningen als CO2 opslag fungeren.

CDA vindt dat naast verduurzaming de provincie
gemeenten ook moet ondersteunen met het vergroten
van de ecologische rijkdom in nieuwe wijken.

Ziet het CDA een rol voor de provincie bij het
verduurzamen van bestaande woningen?

Hoe kan volgens het CDA de provincie gemeenten
ondersteunen om de stappen naar energietransitie te
zetten?

Wat verstaat het CDA onder vergroten van de
ecologische rijkdom?


