Van: abijl@home.nl <abijl@home.nl>
Verzonden: zondag 28 juni 2020 17:30
Aan: STATENGRIFFIE <STATENGRIFFIE@brabant.nl>
Onderwerp: inspreken 3 juli 2020
Geachte Statengriffie,
Onderstaand inspreken is bedoeld voor het onderwerp Begroting 2021. We vernemen graag het
antwoord op onze vraag van de gedeputeerde Staten en van de Staten, vr. groeten, Arie Bijl

Geachte leden van de Staten en geachte Gedeputeerden van de provincie Noord-Brabant,
De Nederlands Bank heeft een studie gedaan naar de financiële gevolgen van klimaatproblemen.
Het directielid Olaf Sleijpen zegt over die studie het volgende: ‘je wilt vermijden dat je vanwege
klimaatproblemen de economie moet stilleggen om erger te voorkomen`. Hij vergelijkt de huidige
coronacrises met de klimaatverandering: ‘Corona is een meteoriet, klimaatverandering een botsing
tussen planeten`.
We hebben na deze stevige opmerkingen van DNB op de klimaatmonitor van Rijkswaterstaat
gekeken wat de provincie NB aan CO2 in totaliteit heeft geëmitteerd. En dus wat de preventieve
inspanningen zijn geweest van de provincie.
De uitstoot aan CO2 was in 2010 21.063.100 ton en in
2018 19.649.856 ton
De uitstoot betreft de 4 sectoren gebouwde omgeving, verkeer en vervoer, industrie, afval, energie
en water en tot slot landbouw, bosbouw en visserij.
De vermindering van de uitstoot was dus 1.413.244 ton CO2. Dat is een besparing van ongeveer 7%
in 8 jaar tijd. Minder dan 1% besparing per jaar.
In het landelijke klimaatakkoord is vastgelegd dat de emissie met 49 of 55% terug gelopen moet zijn
in 2030 ten opzichte van de emissie in 1990. Het kabinet wenst 55% te besparen.
De klimaatmonitor heeft de emissie van 1990 niet in beeld gebracht. Alleen de periode 2010-2018 is
bekend.
We nemen aan dat de CO2 emissie tussen 1990 en 2010 flink is gestegen.
De opdracht aan de provincie NB is dus om in 2030 de emissie van 1990 met 49 of 55% terug te
brengen. We schatten in dat u gemiddeld per jaar minstens 5% minder mag uitstoten. Dat is ruwweg
het vijfvoudige van de vermindering die u over de afgelopen 8 jaar gemiddeld heeft gerealiseerd.
(2010-2018).
We vernemen graag van u hoe u dit denkt te realiseren.
Namens de Bossche Milieugroep en Grootouders voor het klimaat, Arie Bijl

