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Motie: C02-doelen toevoegen aan de Energie uitvoeringsprogramma's
Provinciale Staten van Noord-Brabant in vergadering bijeen op 14 december 2018, behandelend het
Statenvoorstel 86/18 Energieagenda 2019-2030,

constaterende dat:
- De energieagenda 2019-2030 de koers uitstippelt voor de provincie in de energietransitie;
- Het doel van de provincie is om in 2030 in Brabant 5096 duurzame energie en een reductie van 5096
van de C02-uitstoot ten opzichte van 1990 te bereiken. En in 2050 in Brabant 10096 duurzame
energie en een reductie van 9096 van de C02-uitstoot ten opzichte van 1990;
- De energieagenda 2030 stelt: "De provincie heeft een sterk verbindende rol door de nationale
ambities naar Brabantse snit te vertalen, het ondersteunen van de gemeenten en waterschappen
bij de transformatie van het energiesysteem, en het onderling afstemmen van de regionale energie
strategieën.";
- Het uitgangspunt van het Klimaatakkoord is dat de uitstoot van C02 in 2030 met 4996 moet worden
verminderd, en in 2050 met minimaal 9596. Daarvoor worden aan vijf tafels afspraken gemaakt:
industrie, gebouwde omgeving, mobiliteit, landbouw en landgebruik, en elektriciteit. In de op te
stellen RES'en komt te staan welke maatregelen daar in de regio voor nodig zijn;
- De energieagenda 2030 dezelfde vijf transitiepaden gebruikt als de klimaattafels;
- De energieagenda 2030 bij de vijf transitiepaden wel spreekt over de te bereiken energiebesparing
per transitiepad maar niet over de C02 reductie;
- De energieagenda 2030 nader uitgewerkt gaat worden in uitvoeringsprogramma's.
overwegende dat:
-

Inzicht in de Brabantse bijdrage aan de C02-reductie per transitiepad wenselijk is vanuit de één
overheidsgedachte.

verzoeken Gedeputeerde Staten om:
- In de op te stellen uitvoeringsprogramma's naar aanleiding van de energieagenda 2019-2030 de
hiermee te bereiken C02-reductie per transitie pad op te nemen;
- In de op te stellen RES'en eveneens de C02-reductie per transitiepad op te nemen.
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en gaan over tot de orde van de dag.
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