
KlimaatRaad Diemen Energie transitie. Vragen aan GL over het verkiezingsprogramma Provinciale Staten
Onderwerpen Citaat/citaten uit verkiezingsprogramma Vragen aan kandidaat

1. Opwekken van
duurzame energie en
milieumaatregelen

GL versnelt het nemen van maatregelen.
Voortaan is 1,5 graad temperatuurstijging het uitgangspunt
van het Noord-Hollands klimaatbeleid.
Dit is het uitgangspunt voor de reductie die nodig is vóór 2030
en de periode daarna.

Welke maatregelen wil GL versnellen?
Kun je een paar voorbeelden geven ?
Wat kan de rol van de Provinciale Staten (PS) zijn om te versnellen?

GL voert de afspraken die ze hebben gemaakt in de
Regionale Energie Strategieën (RES) uit.
GL denkt vanuit mogelijkheden en ondersteunen gemeenten
bij het realiseren van wind- en zonprojecten in hun
zoekgebieden. Waar nodig en mogelijk voegt GL extra
zoekgebieden toe.

Welke afspraken in de RES hebben prioriteit voor GL? Kun je een
paar voorbeelden geven?

Heeft PS de bevoegdheid om deze afspraken uit te voeren?
De bevoegdheden liggen toch bij de gemeenten en de regio?
Wat kan PS  doen om gemeenten te ondersteunen?

GL houdt oog voor innovatie. De provincie stimuleert zon-
en windprojecten.. Daarom ondersteunt GL ook
ontwikkelingen op het gebied van aquathermie, blauwe
energie, infrarode warmtepanelen en ook (groene)
geluidsschermen bij de snelwegen (middenberm en ernaast)
met zonnepanelen en dergelijke.

Hoe kan de provincie deze projecten stimuleren?

Op welke termijn kunnen de gemeenten de opbrengsten van deze
innovaties benutten om in de eigen gemeente de energietransitie (van
het gas af) in gang te zetten?

GL onderzoekt de mogelijkheid van een provinciaal
warmtebedrijf.
Hierdoor wordt warmte weer publiek eigendom. Er zijn op dit
moment al (lokale) innovatieve voorlopers (coöperaties).
GroenLinks zet zich in om deze inspanningen actief uit te
breiden. In 2024 verwachten we de eerste resultaten.

Interessant.
Welke eerste resultaten verwacht GL?

GL is tegen houtige biomassa.
We openen geen nieuwe biomassacentrales en bouwen
bestaande af.

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



2. Energie transport en
energieopslag

GL zet maximaal in op het verbeteren van de
energie-infrastructuur.
Zonder een goed netwerk geen energietransitie.

Energiebesparing is één van de speerpunten van het
Noord-Hollandse beleid.

Het is duidelijk dat we oplopen tegen de grenzen van het netwerk om
duurzame energie op te slaan en te transporteren. Het is al lange tijd
duidelijk dat de energie infrastructuur niet robuust genoeg is om de
uitdagingen van de energietransitie van woningen, bedrijven,
instellingen, industrie en landbouw het hoofd te bieden.

Wat bedoelt GL met maximaal inzetten?
Hoe kan PS invloed uitoefenen?
(De aandelen van Liander zijn in handen van Alliander. De grootste
aandeelhouders van Alliander zijn de provincies Gelderland, Friesland
en Noord- Holland en de gemeente Amsterdam)

GL wil als provincie meer zeggenschap bij het Rijk om te
kunnen bepalen welke projecten voorrang krijgen op het
energienetwerk. We maken de processen rondom de
regelgeving eenvoudiger.

Hoe gaat GL die zeggenschap verwerven?

Heeft de provincie de bevoegdheid om de regelgeving eenvoudiger te
maken?

GL maakt zich sterk om innovatieve en collectieve
manieren van lokale opslag (buurtbatterijen, basaltstenen
en dergelijke) te stimuleren.
Om het netwerk te ontlasten is energieopslag van cruciaal
belang.

Hoe kan de provincie deze projecten stimuleren?

3. Klimaatrechtvaardigheid
en duurzaam wonen

GL helpt gemeenten met de coördinatie van de
warmtetransitie
De warmtetransitie is een van de grootste uitdagingen bij het
klimaatneutraal maken van onze provincie.

Noord-Hollandse woningen zijn in 2030 van het aardgas af en
in 2035 klimaatneutraal.

Buurten die niet klimaatneutraal gemaakt kunnen worden,
worden aangesloten op warmtenetten.

We helpen gemeenten met de coördinatie van de
warmtetransitie

Wat is het beleid van GL: alle woningen maximaal isoleren en
aansluiten op een eigen warmtepomp?

- Hoe betalen mensen met een laag of middeninkomen de woning
isolatie die nodig is voor all-electric warmte oplossingen.?

- Hoe betalen ze de aanschaf van een warmtepomp?
- Warmtenetten zou als nutsvoorziening aangelegd kunnen

worden. Daarmee komen warmtenetten onder beheer van de
overheid. Wat vindt GL daarvan?

In Diemen liggen er nog verschillende opties per buurt. Besluitvorming
stagneert nu. Dat komt mede omdat geprobeerd wordt de inwoners te
betrekken in het energie transitie proces. Ook is er nog veel
onduidelijkheid over de beschikbaarheid van warmtebronnen .
Wat denkt GL met coördinatie te kunnen oplossen?

Overeenkomsten met gemeenten over nieuwbouw van duurzame
woningen ontbreekt in het GL verkiezingsprogramma. Ziet GL hier
geen rol voor PS weggelegd?


