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

Onderwerpen Citaat/citaten uit verkiezingsprogramma Vragen aan kandidaat

1. Opwekken van
duurzame energie en
milieumaatregelen

PvdA blijft investeren in maatregelen voor een beter
milieu.
Denk hierbij aan duurzame oplossingen als het plaatsen
van windmolens en het aanleggen van zonneparken. 
Een verbod op de uitstoot van warmte.
Restwarmte moet worden hergebruikt. 

PvdA kiest voor geïntegreerde energieoplossingen, zoals
nieuwe geluidschermen langs wegen die energie opwekken.

Waaruit bestaan deze investeringen? 

Zijn Provinciale Staten (PS) bevoegd om dit verbod op
te leggen?

Welke invloed heeft PS op deze geïntegreerde
energieoplossingen?

PvdA schrijft in het verkiezingsprogramma niets over
onderzoek naar geothermie en aquathermie.
Zijn dit volgens de PvdA geen potentiële bronnen voor
duurzame energie?

Of Ziet de PvdA  hierin geen rol weggelegd voor PS?

PvdA is voorstander van een Provinciaal Groen
Energiebedrijf (PGEB)
Dit PGEB zorgt ervoor dat er binnen de provincie een
maximale oogst van zonne- en windenergie wordt
gerealiseerd. Een maximaal aantal zonnepanelen installeren
op en aan gebouwen en waar elders mogelijk  in
samenspraak met gemeenten en lokale initiatiefnemers
Het PGEB levert de geoogste energie aan de gebruikers
van de gebouwen en aan omwonenden tegen kostprijs. 

Interessant. 
Is er al een start gemaakt?
Voorbeelden?

2. Energietransport en
energieopslag

PvdA schrijft in het verkiezingsprogramma niets over
energie transport en energie opslag.
Bijvoorbeeld:

- versterking van het elektriciteitsnetwerk. Dat is
hard nodig vanwege de gebleken
capaciteitsproblemen bij Liander en Tennet

- aanleg van warmtenetten – al dan niet als
nutsvoorziening

Ziet PvdA  hierin geen rol weggelegd voor PS?



3. Klimaatrechtvaardigheid
en duurzaam wonen

PvdA vindt dat elke inwoner van Noord-Holland de
kosten en gevolgen van de energietransitie moet
aankunnen.
Je kunt niet groen zijn als je rood staat. Iedereen moet het
isoleren van zijn of haar woning of bedrijf kunnen betalen.
Dat geldt ook voor het plaatsen van zonnepanelen. Om dit
voor iedereen betaalbaar te maken, gaat de PvdA in
samenwerking met gemeenten en met bedrijven op zoek
naar goede oplossingen voor alle inwoners van de provincie
met extra ondersteuning en voorlichting voor minder
redzame inwoners. 

Op zoek naar ….wat? 
Zijn de goede oplossingen nog niet bekend? 

Wat zoekt de PvdA in samenwerking met gemeenten
en bedrijven?
Wat kan de rol van PS zijn bij deze zoektocht?
Aan welke ondersteuning denkt de PvdA?

PvdA standpunt over wonen is: zeker zijn van duurzaam
en betaalbaar wonen.

- Nieuwbouw duurzaam, energiezuinig en waar
mogelijk energieneutraal.

- Woonakkoorden met de gemeenten. 
- Uiterlijk in 2030 30% sociale huur in de

woningvoorraad bereiken. 
- Bij grote voorkeur komen de woningen in beheer

van woningcorporaties of not for profit collectieven
zoals wooncoöperaties.

- Gemengde wijken, die bestaan uit 40% sociale
huur. 

- Bevorderen van natuur-inclusief bouwen en
biodiverse wijken. 

Verkiezingsprogramma PvdA gaat over nieuwbouw.

Zou de PvdA ook een woonakkoord met de gemeenten
willen sluiten over het verduurzamen van het
bestaand woningbestand. Zeker waar het lage labels
betreft.
Ziet PvdA hier een rol voor PS?


