
Schriftelijke vragen 2-7-2018  

Indiener: Jerry Kramer (VVD) 

Inleiding: 

Op 26 juni is een artikel  verschenen over de onderhandelingen rondom het 1

Klimaatakkoord waarin de verwachting wordt uitgesproken dat in het nieuwe 
Klimaatakkoord een nieuwe opgave zal worden vastgelegd die zeker net zo groot zal zijn 
als de huidige opgave. Ook valt te lezen dat de meeste provincies moeite zullen hebben 
om genoeg locaties voor windturbines te vinden om de opgelegde taakstelling voor 2020 te 
halen. 

Het artikel baseert zich op de notitie 'Opties voor regionale allocatie hernieuwbare 
energieambities' van CE Delft d.d. 21 juni 2018. In de notitie wordt een indicatie gegeven 
van hoeveel windvermogen op land en/of zon-PV er, op basis van verschillende 
allocatiemethoden, per gemeente of regio geplaatst moet worden om de verschillende 
ambitieniveaus te halen. Uit de indicatie blijkt dat de opgave voor Noord-Holland in alle 
scenario’s sterk toeneemt maar tegelijkertijd nog sterker afhangt van de gebruikte 
verdeelsystematiek. 

De VVD hecht eraan dat de Staten goed worden geïnformeerd over de voortgang van de 
onderhandelingen over het klimaatakkoord. Ook wil de VVD zicht houden op de mogelijke 
gevolgen voor Noord-Holland. Daarom heeft de VVD de volgende vragen: 

Vragen: 

1. Wat is de stand van zaken en tijdlijn in de onderhandelingen over het 
Klimaatakkoord, voor zover u dit kunt weergeven m.b.t. wel/niet openbare 
informatie? 

2. Wat zijn de uitgangspunten waarmee de Provincie Noord-Holland de 
onderhandelingen is ingegaan? 

3. Wat zijn de uitgangspunten of wat is de inzet van het IPO namens de provincies in 
deze onderhandelingen? 

4. Wat is uw mening over de inhoud van de notitie 'Opties voor regionale allocatie 
hernieuwbare energieambities' van CE Delft d.d. 21 juni 2018? 

5. De notitie gebruikt 3 allocatiemethoden: allocatie naar inwoneraantal, allocatie 
naar totaal oppervlak, allocatie naar functioneel grondgebruik. Welke 
allocatiemethode wordt door de Provincie Noord-Holland gebruikt in haar 
gedachtenvorming m.b.t. dit onderwerp en welke heeft de voorkeur? 

6. Hoe worden de Regionale energiestrategieën van de decentrale overheden 
vormgegeven? 

7. Welke ruimtelijke criteria liggen ten grondslag aan de verdeelsystematiek voor de 
opgave hernieuwbaar op land in 2030? 
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In de brief van de Minister aan de Tweede Kamer van 23 februari 2018 inzake 
‘Kabinetsinzet voor het Klimaatakkoord’  staat: 2

“De Europese inzet van het kabinet kan daarnaast leiden tot een aangescherpte 
ambitie. Om hierop te anticiperen wordt aan de partijen aan de tafels gevraagd 
om, in aanvulling op de maatregelen die nodig zijn om de 49% te reduceren, in 
beeld te brengen welke aanvullende maatregelen mogelijk zijn om richting de 55% 
te komen.”  

De deelnemers van de Sectortafel Elektriciteit hebben echter drie ambitieniveaus 
geformuleerd voor windvermogen op land en zon-PV (Sectortafel Elektriciteit, 
2018): een 49%-scenario, een 55%-scenario en een Plus-scenario( >55%). 

8. Wat is volgens u de reden dat een 3e, hoger scenario is toegevoegd terwijl daar niet 
door de minister om gevraagd wordt?
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