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Provinciale Staten van Noord-Brabant,
gelezen het voorstel van Gedeputeerde Staten, d.d. 24 september 2019 –
56/19.
overwegende dat:
1.
Het Klimaatakkoord aansluit bij de beleidsvelden waar provincies
verantwoordelijkheid voor dragen, in het bijzonder energie, ruimte,
natuur, landbouw, mobiliteit en regionale economie.
2.
De provincies vanuit deze beleidsvelden een kabinetsaanbod hebben
gedaan en een Interbestuurlijk Programma (IBP) hebben afgesloten.
3.
De provincie Noord-Brabant de klimaatopgave – en de energietransitie
als onderdeel daarvan – als urgente maatschappelijke opgave
adresseert, onder meer in:
•
het Bestuursakkoord 2019-2023: ‘Kiezen voor kwaliteit’;
•
de Omgevingsvisie: De kwaliteit van Brabant - Visie op de
Brabantse leefomgeving;
•
en de Energieagenda 2019-2030.
4.
De gezamenlijke provincies deel hebben genomen aan de
Klimaatakkoord onderhandelingen aan de vijf sectortafels en het
overkoepelende Klimaatberaad, waarbij de provinciale inzet gebaseerd
was op de principes uitvoerbaarheid, haalbaarheid en betaalbaarheid.
5.
Het Klimaatakkoord de doelen, uitvoeringskaders en maatregelen op
hoofdlijnen formuleert, zoals de regionale energiestrategieën (RES-en),
regionale mobiliteitsprogramma’s, veenweideprogramma’s, en invulling
van de uitvoeringskaders verdere uitwerking vraagt in regionaal beleid.
6.
Het IPO als deelnemer aan de onderhandelingen is gevraagd om het
voorliggende Klimaatakkoord met een positief advies aan haar
achterban voor te leggen en formeel te bevestigen dat de gezamenlijke
provincies:
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-

-

de urgentie van het klimaatprobleem onderkennen en bereid zijn
deze urgentie uit te dragen
zich samen zullen inzetten voor het centrale doel van het
Klimaatakkoord: 49% reductie van broeikasgassen in 2030, ten
opzichte van 1990;
zich committeren aan de uitvoering van afspraken waarbij de
provincies direct betrokken zijn.

besluiten:
In te stemmen met de integrale set van afspraken uit het Klimaatakkoord die de
bevoegdheden van de provincie Noord-Brabant raken, voor zover deze
afspraken (bijgevoegd in bijlage 4) betrekking hebben op de opgaven in
Noord-Brabant.

Provinciale Staten van Noord-Brabant,
de voorzitter,

de griffier,

prof. dr. W.B.H.J. van de Donk

mw. mr. K.A.E. ten Cate
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