
KlimaatRaad Diemen Energie transitie. Vragen aan PvdD over het verkiezingsprogramma Provinciale Staten (PS)

Onderwerpen Citaat/citaten uit verkiezingsprogramma Vragen aan kandidaat

1. Opwekken van
duurzame energie en
milieumaatregelen

De PvdD stelt, wil Nederland zijn klimaatdoelen halen,
dan moet bodemdaling in veenweidegebieden niet
slechts vertraagd, maar gestopt en waar mogelijk
omgekeerd worden.

Deze ambitie komt in de provinciale Omgevingsvisie 2050
te staan nadat een motie van onder meer PvdD en D66
met ruime meerderheid door Provinciale Staten werd
overgenomen.
En dat is grote winst, want hoewel CO2-uitstoot door
veenafbraak in Nederland nu al gelijk is aan die van een
kolencentrale, durfde de provincie slechts de ambitie uit te
spreken dat ze bodemdaling wilde beperken.

Welke maatregelen moet de provincie nemen
volgens de PvdD om de bodemdaling niet alleen te
beperken, maar ook te stoppen en zo mogelijk om
te keren.

Gaan de maatregelen die de PvdD zou willen
nemen verder dan de huidige ambitie van PS die in
de Omgevingsvisie 2050 wordt opgenomen.
Wat is het verschil?

De PvdD wil een leefbare toekomst voor iedereen.
Daarom willen zij een decentrale en duurzame
energieopwekking waarbij burgers en bedrijven zelf
energie opwekken.

Met de omschakeling naar duurzame energiebronnen
beperkt de provincie tevens de uitstoot van CO2.

Van de duurzame bronnen moeten windenergie en
zonne-energie de belangrijkste bijdrage leveren.

Wat bedoelen jullie met decentraal?
Welke rol ziet de PvdD voor PS  bij de opwekking
van duurzame energie door burgers en bedrijven?
Welke doel wil de PvdD bereiken voor het
verminderen van de uitstoot CO2?
Hoe denkt de PvdD over het oprichten van een
Provinciaal Energiebedrijf als nutsvoorziening?
Wat is de rol van PS bij de transitie naar het
gebruik van windenergie en zonne energie. Welke
toepassingen kan PS stimuleren ?

De PvdD is tegen schaliegaswinning, nieuwe kolen- en
gascentrales, mestvergisting en andere milieu-
onvriendelijke energiebronnen
Dit zijn allemaal niet-duurzame bronnen waarbij geen
rekening wordt gehouden met de toekomstige bewoners
van deze aarde.

Welke milieu onvriendelijke en niet-duurzame
energiebronnen worden in de provincie Noord
Holland gewonnen?
Hoe kan de provincie invloed uitoefenen op het
stoppen van het winnen van en gebruik van milieu
onvriendelijke en niet-duurzame energiebronnen?

Ziet de PvdD mogelijkheden om de bouw van
biomassacentrale Vattenfall in Over Diemen tegen
te houden?



De PvdD verzet zich tegen het gebruik van lege
gasvelden voor de opslag van (geïmporteerd) aardgas.
De PvdD heeft zich via (ondersteuning van) moties ook
altijd verzet tegen schaliegas.
De winning daarvan brengt ernstige milieu- en
natuurschade met zich mee en past niet in een duurzaam
energiebeleid.

Is PS bevoegd om dit tegen te houden? Aan welke
knoppen kan PS draaien?

Wordt er schaliegas in de provincie Noord Holland
gewonnen? Hoe kan de provincie invloed
uitoefenen op het stoppen van winnen van en het
gebruik van schaliegas?

De PvdD wil dat Noord-Holland zich minimaal aan
dezelfde doelen (95 procent minder CO2- uitstoot en
100 procent duurzame opgewekte energie) houdt als
opgesteld in de landelijke Klimaatwet en vraagt om ook
in Noord-Holland vijfjaarlijkse klimaatplannen te maken
voor het terugdringen van broeikasgassen,
energiebesparing en de toename van het aandeel
duurzame energie.
Met een vertaling van de Klimaatwet naar regionaal niveau
neemt de PvdD dezelfde systematiek over. Daarmee wordt
het klimaatbeleid verankerd in ieder onderdeel van
provinciaal beleid

Welke doelen moeten in de provincie Noord
Holland volgens het eerstvolgende vijfjaarlijkse
klimaatplan gehaald worden?

Bijvoorbeeld:
…% minder CO2 uitstoot
…% duurzaam opgewekte energie
Anders?

De PvdD vindt dat naast energiebesparing ook ingezet
moet worden op windenergie en zonne-energie.
Op daken en weides moeten zonnepanelen gelegd worden
en op land en zee windmolens geplaatst. Uiteraard moeten
er bij het plaatsen van windmolens rekening houden met
de omgeving en omwonenden, zowel mens als dier.
Bij het gebruik van waterkrachtcentrales als energiebron,
dient vispasseerbaarheid een harde voorwaarde te zijn.

Wat zijn volgens de PvdD de mogelijkheden van
aquathermie en geothermie?

De PvdD heeft zich ingezet voor zonneakkers als
voorbeeld van alternatieve energiewinning.
In de vergadering van Provinciale Staten van 23 juni 2014
heeft de partij via een motie Gedeputeerde Staten
gevraagd een voorstel uit te werken hoe zonneakkers
ingepast kunnen worden in de Provinciale Ruimtelijke
Verordening. Deze motie is met algemene stemmen
aangenomen.

Hoeveel zonne-akkers zijn er gerealiseerd in Noord
Holland?
Hebben deze zonne-akkers meerdere functies
(groenstroken. Wateropslag)?

Welke maatregelen kan PS Noord Holland nemen
om zonne-akkers uit te breiden?



De PvdD wil creatieve, structurele, mens- en
diervriendelijke inzet van de ruimte om ons heen om
zonne-energie op te wekken.
Zo heeft de PvdD in 2012 een motie ingediend om de
graslanden naast Schiphols start- en landingsbanen en de
daken van vrachtgebouwen te benutten voor
zonne-energie.

Wat kan de provincie noord Holland doen om dit bij
Schiphol te realiseren?

2. Energietransport en
energieopslag

De energie infrastructuur in de provincie Noord
holland bereikt de grenzen van de capaciteit.
Kan de provincie hierin een rol nemen?

Zouden Liander en Tennet (weer) in de handen van
de overheid moeten komen?
Welke innovatie voor energieopslag kan PS
stimuleren.
Ziet PvdD hier een rol voor de provincie?

3. Klimaatrechtvaardigheid
en duurzaam wonen

Energiebesparing en groene steden
De PvdD vindt dat energiebesparing nog onvoldoende
van de grond komt, terwijl het de goedkoopste manier
is om klimaatverandering te beperken. Waar steden
juist de grootgebruikers van energie zijn, liggen hier
grote kansen.

De PvdD pleit bijvoorbeeld voor investeren in groene
steden, want die verbruiken minder energie.

Volgens de Wageningse hoogleraar Pier Vellinga liggen in
steden kansen voor bijvoorbeeld energiebesparing bij
bedrijven, voor het aanleggen van warmtenetten voor
gebruik van restwarmte voor verwarming van woningen,
kansen voor het opwekken van hernieuwbare energie in de
provincie zoals met zonneakkers gecombineerd met
dubbel ruimtegebruik, kansen voor innovatie in
hernieuwbare energie en daarmee gepaard gaande
werkgelegenheid, etc. De PvdD ziet de provincie graag
ruim baan maken voor zulke initiatieven.

Wat kan de provincie doen om de gemeenten te
ondersteunen bij het verduurzamen van de
woningen en bedrijfspanden?

Aan welke investeringen denken jullie?
Hoe kan de provincie de steden hierbij
ondersteunen?

Wat kan de Provincie doen om ruim baan te maken
voor deze initiatieven?


