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

Onderwerpen Citaat/citaten uit verkiezingsprogramma Vragen aan kandidaat

1. Opwekken van
duurzame energie en
milieumaatregelen

SP wil in de transitie naar duurzame- en de keuze voor
groene energie kiezen voor collectieve oplossingen,
waardoor de kosten van de transitie naar draagkracht
verdeeld worden.
Hierin spelen gemeente, provincie, het Rijk en
woningcorporaties een belangrijke rol

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

SP kiest voor energiedemocratie
De SP stimuleert en ondersteunt (lokale) duurzame
opwekking van energie, mits er sprake is van zeggenschap
van de Noord-Hollanders en waarvan omwonenden zoveel
mogelijk kunnen meeprofiteren.

Wat is volgens de SP de rol van de regio voor het
opwekken van duurzame energie.
Zie de RES: het regio niveau is opgetuigd.

Is deze tussenlaag in het bestuur noodzakelijk
volgens de SP?

SP is zuinig op open en onaangetast landschap.
SP wil daarom zonnepanelen leggen op daken, zoals van
woningen en (vooral) van bedrijfspanden. Er is op die
daken namelijk veel ruimte.

Welke rol kan PS spelen bij zonnepanelen op
daken van woningen en bedrijven in de gemeenten

Is er volgens de SP in Noord-Holland  landschap
dat is geschikt voor gecombineerde
toepassingen van zonnepanelen, groenstroken en
waterberging?

SP wil Windturbines concentreren in gebieden waar
geen overlast en gezondheidsschade voor
omwonenden kan worden veroorzaakt en waar geen
schade aan het landschap wordt toegebracht.
Geschikte plekken zijn in ieder geval het havengebied van
Amsterdam en op zee (op voldoende afstand van de kust),
maar niet in de Waddenzee.

Onderzoeken wat de mogelijkheden, kansen en gevolgen
zijn voor geothermie Noord Holland; hetzelfde geldt voor
waterstof. De provincie neemt hier een actieve rol in.

Momenteel speelt het regio niveau een
belangrijke rol in het zoeken naar geschikte
plaatsen voor windmolens. Wat is volgens SP de
rol van de provincie?

Geothermie en waterstof. Ook aquathermie?
Moet dit onderzoek onder verantwoordelijkheid van
PS worden uitgevoerd? Ook hier: hoe ziet SP de
rol van het regio niveau



SP wil een eigen provinciaal nutsbedrijf oprichten,
voor de opwekking van duurzame energie.

Daarin worden ook de energie-activiteiten van de
gemeentelijke bedrijven ondergebracht, zoals die van
afvalverwerker HVC.

Interessant!
Is dit provinciaal nutsbedrijf vergelijkbaar met
PBGE van PvdA en met het GL initiatief van een
Provinciaal Energiebedrijf?
Hoe verhoudt het provinciaal nutsbedrijf zich t.o.v.
lokale energie coöperaties?

2. Energietransport en
energieopslag

SP wil Energiedistributiebedrijven verplichten om de
capaciteit voor de opvang van duurzaam opgewekte
energie passend te maken en de infrastructuur voor
het vervoer van energie te versterken.

infarct van de  energieinfrastructuur
Hoe kan, volgens de SP, de provincie invloed
uitoefenen op de bedrijven Liander en Tennet bij
het versterken van infrastructuur voor opslag
en vervoer van duurzame energie?
Blijven Liander en Tennet een private
onderneming? Hoe kan PS invloed uitoefenen?

Kunnen volgens de SP energiedistributiebedrijven
als nutsvoorziening worden opgezet?

3. Klimaatrechtvaardigheid
en duurzaam wonen

SP kiest voor klimaatrechtvaardigheid.
SP houdt de Multinationals en grote ondernemingen, die
het leeuwendeel van de klimaatschade veroorzaken,
hiervoor verantwoordelijk. SP stelt dat het bedrijfsleven dan
ook het meest betaalt als grootste vervuiler.

SP probeert de schade voor kleine 25 bedrijven te
beperken.
Energie is op dit moment voor (grote) bedrijven goedkoop
en voor huishoudens duur. Omdat (grote) bedrijven veel
meer vervuilen, moet de energierekening – zeker voor
energieslurpende – bedrijven,  waaronder datacenters,
veel hoger worden dan zij nu is.

Hoe kan PS invloed uitoefenen op de rekening van
de klimaatschade en de energie rekening van grote
bedrijven?

SP wil meer sociale huurwoningen en huurwoningen
voor de middeninkomens realiseren.
Dat doen we onder andere door per gemeente te
beoordelen of de verhouding koop-huur voldoet aan de
woningvraag van woningzoekenden.

3b. Wat is de rol van PS bij beoordeling van de
verhouding koop-huur in de gemeenten ?
Is er een rol voor PS  voor verduurzamen van
bestaande woningen in de gemeenten?




