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

Onderwerpen Citaat/citaten uit verkiezingsprogramma Vragen aan kandidaat

1. Opwekken van
duurzame energie en
milieumaatregelen

VVD kiest voor de meest effectieve maatregelen en
technologieën om de CO2-uitstoot terug te dringen.
Energiebesparing, CO2-vrije energieopwekking en opslag van
energie gaan hand in hand. Draagvlak is hierbij cruciaal.
Grootschalige regionale energieprojecten moeten dan ook in
samenspraak met de omgeving worden uitgevoerd.

De provincie stimuleert bij het vaststellen van de RES 2.0 een
optimale energiemix met een ‘fair share’ per regio en toetst hoe
dit uitwerkt in de ruimtelijke invulling van het landschap

Hoe wil de VVD deze samenspraak met de
omgeving organiseren?

Wat is een optimale energiemix?
Wat is ‘fair share” per regio?.
Hoe gaat deze toetsing in zijn werk?

VVD en Wind op zee
Wind op zee is en blijft een belangrijk deel van de energiemix van
VVD

Welke rol speelt de provincie bij het opwekken
van wind op zee?

VVD en Wind op land
Wind op land kan in bepaalde gekaderde vormen een rol spelen in
de energiemix. De VVD denkt hierbij aan windturbines in
industriegebieden en de recent ontwikkelde verticale windturbines
om elektrische auto’s op te laden
Gezien de in de maatschappij geuite zorgen over windturbines
op land, wil de VVD een evaluatie van wind op land in
Noord-Holland die de balans opmaakt en de geuite zorgen
adresseert

Wil de VVD nu evalueren terwijl het plaatsen van
windturbines op land nog in onderzoek is - zie
RES Noord Holland Zuid?

2. Energietransport en
energieopslag

VVD wil dat de provincie nauw samen werkt met netbeheerders
en gemeenten om de netcapaciteit te verbeteren en
moderniseren.

Er dreigt een energie infarct van de energie
infrastructuur. Wat is de rol van de provincie in de
samenwerking met de netbeheerders inzake
verbetering en modernisering van de
netcapaciteit. Wat is de rol van de gemeenten
daarbij?

VVD wil meer publieke moderne laadpalen voor elektrische
auto’s te realiseren. De provincie heeft hierin een regierol.

Hoe ziet de regierol van de provincie eruit?



VVD vindt dat Warmtenetten voor bestaande woningen een
betaalbaar alternatief kunnen zijn voor aardgas en een uitkomst
kunnen bieden voor de restwarmte van bedrijven.

Warmtebronnen, zoals aquathermie (het duurzaam verwarmen en
koelen met water en restwarmte van bedrijven) zijn op veel plaatsen
in de provincie beschikbaar. Geothermie (duurzame warmte uit de
ondergrond) wordt in de toekomst steeds belangrijker.
De rol van de provincie ligt in de uitwisseling van kennis en
ervaringen.
Dit omvat ook het aanjagen van warmte transportnetten tussen
gemeenten, om de inzet van warmtenetten in de provincie zo
effectief mogelijk te maken.

Ziet de VVD een rol voor de provincie bij het
aanleggen van warmtenetten?

Warmtenetten: ook een betaalbaar alternatief
voor nieuwbouw?

Hoe ziet aanjagen van warmte transportnetten
tussen gemeenten eruit. Wat is de rol van de
provincie?

VVD wil dat houtige biomassa voor energieopwekking wordt
gestopt.
In lijn met de inzet van de VVD uit de vorige periode, ziet de VVD
biomassa niet als een toekomstbestendige energiebron

Wat betekent dit voor bouw van de
biomassacentrale Vattenfall???

3. Klimaatrechtvaardigheid
en duurzaam wonen

VVD vindt dat de invulling van de regionale en gemeentelijke
woonprogramma’s - waarbij het gaat om de thema's
betaalbaarheid, koop/huur en duurzaamheid - primair een zaak
van gemeenten en hun publieke en private partners is.

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

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


