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Onderwerp

Beantwoording vragen GroenLinks m.b.t. de ondertekening van de "Under 2,
Memorandum of Understanding" door de Provincie Noord-Brabant

Datum

10 november 2015
Ons kenmerk

C2178864/3882726
Uw kenmerk

Uw schriftelijke vragen
dd 15 oktober 2015

Geachte heer Uijlenhoet,

Contactpersoon

T.P.A. (Teun) Meulepas

Bij brief van 15 oktober 2015, ingekomen op 16 oktober 2015, heeft u namens
de fractie schriftelijke vragen gesteld.
Wij beantwoorden deze vragen als volgt.

Telefoon

(073) 680 81 62
Email

tmeulepas@brabant.nl
Bijlage(n)

1. GS kiezen ervoor om de ambitie van het Rijk te omarmen en minimaal de
landelijke doelstelling van 14% CO2 reductie te realiseren. Waarom kiezen GS
voor dit ambitieniveau en niet voor de oorspronkelijke ambitie van minimaal
25% CO2 reductie, waarnaar onlangs nog door de rechter in de zogeheten
klimaatzaak van Urgenda is verwezen?
Antwoord: Uit eerste oriënterende berekeningen is gebleken dat het behalen van
14% al een stevige opgave is. Op korte termijn zullen wij een eerste uitwerking
van het uitvoeringsprogramma energie met u Staten bespreken. N.a.v. deze
bijeenkomst kan de ambitie eventueel naar boven bijgesteld worden.

2. Erkennen GS dat de aanpak van klimaatverandering geen uitstel duldt en dat
hoe langer wordt getalmd met een fundamentele aanpak, de klimaat schuld te
groot wordt om nog te beheersen? Zijn GS het er vanuit dat perspectief mee
eens dat juist op korte en middellange termijn grote stappen moeten worden
gezet en niet pas over 25 jaar (10 jaar voor 2050)?
Antwoord: Ja, daar zijn we het mee eens. Om die reden wordt ook niet gewacht
tot 2025. Begin 2016 leggen we een uitvoeringsprogramma aan u voor. We
bouwen voort op een stevig fundament van de afgelopen jaren. Denk
bijvoorbeeld aan het energiefonds van de BOM en de Europese Programma's.
Daarnaast willen we gaan versnellen op een aantal thema's, een voorbeeld is
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de gebouwde omgeving.

Datum

10 november 2015

3. Zijn GS het met GroenLinks eens dat een concreet beleidsdoel voor CO2reductie, zo mogelijk in combinatie met een reductiedoel voor NOx, op korte en
midellange termijn een resultante moet zijn van een analyse van de
reductiemogelijkheden onderscheiden naar de verschillende beleidsterreinen
energie, economie, mobiliteit en landbouw?
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Antwoord: Ja, waarbij dit verder gaat dan de vier bovenstaande
beleidsterreinen (bijvoorbeeld de beleidsterreinen Natuur, Ruimte of Cultuur &
Samenleving).

4. Zien GS net als GroenLinks de ondertekening van het "U2 MOU" als een
logische gelegenheid om middels een themabijeenkomst op korte termijn een
start te maken met de ontwikkeling van provinciaal klimaatbeleid?
Antwoord: Wij zijn bezig met het uitwerken van een uitvoeringsprogramma
energie en hebben een verzoek voor een themabijeenkomst op dit thema
ingeleverd bij de griffie.
Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant,
voorzitter,

secretaris,

prof. dr. W.B.H.J. van de Donk mw. ir. A.M. Burger
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