Memo van de gedeputeerde
M.J.G. Spierings
Gedep. Agrar. ontw., Energie en Bestuur
Onderwerp

Datum

Energiebeleid in het nieuwe regeerakkoord

7 november 2017
Documentnummer
4276770
Aan

Geachte Statenleden,

Provinciale Staten van
Noord-Brabant

Via deze memo wil ik u graag een kort overzicht aanbieden van de
belangrijkste onderdelen uit het regeerakkoord die (in)direct invloed hebben op
onze huidige uitvoeringsagenda en de energieagenda 2010-2020.
We zijn positief over de aangescherpte ambities rondom klimaat en energie.
Zowel de nationale doelstelling als de wil om in EU-verband een voortrekkersrol
te pakken. Er komt een klimaat- en energieakkoord met als uitgangspunt 49%
reductie van broeikasgassen in 2030. Alle maatschappelijke partijen zullen hier
samen een forse bijdrage aan moeten leveren om die ambities te halen.
Concrete afspraken worden verankerd in een klimaatwet. Wij nemen deze
landelijke ambitie mee in het vormen van ons nieuwe energiebeleid (20182030) en de omgevingsvisie.
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Energieneutrale industrie
Dit regeerakkoord zet enorm in op emissiereductie in de industrie, omdat daar
een groot besparingspotentieel zit dat tegen relatief lage kosten kan worden
benut. Hiervoor wordt de landelijke SDE+ regeling aangepast. Ook in ons
uitvoeringsprogramma energie zetten we stevig in op besparing in de industrie,
de inzet van het Rijk kan dit versterken. Er zijn kansen voor innovatie en groene
groei in Brabant, maar tegelijkertijd is er ook een risico. Maar liefst een derde
van de doelstelling wordt met afvang en opslag van CO2 gerealiseerd en
vormt daarmee een belangrijke kritische succesfactor. We zien daarbij ook
mogelijke kansen om de landelijke inzet op CO2-opslag te koppelen aan onze
doelen op het gebied van glastuinbouw en biobased economy.
Sluiting kolencentrales in 2030 (en de eerste in 2018)
Uiterlijk in 2030 moeten alle kolencentrales in Nederland gesloten zijn en na
2024 wordt de subsidiëring van de bijstook van biomassa in kolencentrales
stopgezet. Op dit moment is het nog niet duidelijk wat de consequenties hiervan
zijn voor de Amercentrale en voor de warmtenetten in West-Brabant. Mogelijk
leidt dit tot een versnelde investeringsbehoefte voor de aanleg van een
warmtenet tussen Moerdijk – Geertruidenberg – Breda – Tilburg.
Gebouwde omgeving
Met gemeenten, provincies, waterschappen en netbeheerders wordt er per
regio een plan gemaakt voor de verduurzaming van de gebouwde omgeving,
om te komen tot een programmatische aanpak met een optimale mix van
energiebesparing, duurzame warmte en duurzame opwekking. Aan het eind
van de kabinetsperiode zullen nieuwe woningen en andere nieuwe gebouwen
in de regel niet meer op gas verwarmd worden. Voor 2021 moeten ongeveer
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50.000 nieuwbouwwoningen per jaar aardgasloos worden opgeleverd.
Daarnaast wordt er ingezet om voor die tijd 30.000 tot 50.000 bestaande
woningen per jaar gasvrij te maken, of in ieder geval zodanig energie-efficiënt
te maken dat ze op korte termijn gasloos gemaakt kunnen worden. Dit heeft een
sterke koppeling met onze inzet op bijvoorbeeld Nul op de Meter (NOM)woningen en onze inzet op de ontwikkeling gasloze wijken.
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Financieel
In totaal wordt er per jaar uit rijksmiddelen een budget van bijna €4 miljard
beschikbaar gesteld (dit is exclusief middelen voor topsectoren- en
innovatiebeleid). Het grootste gedeelte daarvan is vergelijkbaar met de
bekende SDE+ en de salderingsregeling, waarbij bedrijven en instellingen die
hernieuwbare energie (gaan) produceren daarvoor subsidie kunnen
aanvragen. Nieuw zijn de korting op de verhuurdersheffing voor
woningbouwcorporaties die investeren in verduurzaming (€100 miljoen per
jaar) en €300 miljoen per jaar voor kennisontwikkeling en proefprojecten. Deze
middelen worden ingericht in overleg met betrokken partijen. Voor Brabant is
het belangrijk om hierbij zo goed mogelijk aangehaakt te raken (bijvoorbeeld
in IPO verband). Het is goed om te zien dat een aanzienlijk deel van de extra
middelen voor decentrale overheden ten goede zal komen aan klimaatbeleid
gericht op de verduurzaming van de gebouwde omgeving. Onze rol op het
gebied van mobiliteit, industrie en landbouw staat in dit regeerakkoord echter
niet duidelijk omschreven. Het is daarom belangrijk dat we als provincie nauw
betrokken blijven en duidelijk blijven maken dat onze rol hierbij van groot
belang is.
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PBL-Rapport
Minister van Economische Zaken en Klimaat, Eric Wiebes, heeft de Tweede
Kamer op 30 oktober een rapport aangeboden van het Planbureau van de
Leefomgeving. Het rapport “Analyse effecten Regeerakkoord Rutte III voor
klimaat en energie” vindt u hier.
Wij hopen uw Staten voldoende te hebben geïnformeerd en beschouwen
hiermee de toezegging (gedaan op 8 sept jl.) als afgedaan.
Met vriendelijke groet,
Gedeputeerde Anne-Marie Spierings
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