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Geachte leden,

1128753/1166474

Ter uitvoering van art. 1 67, tweede lid, van de Provinciewet (inzake de
actieve informatieplicht) zenden wij u ter informatie het Ontwerp van
het Klimaatakkoord met de bijbehorende stukken.

Uw kenmerk

In het bijzonder wijzen wij op de brief van het IPO-bestuur aan de
colleges van Gedeputeerde Staten. Deze brief schetst het
totstandkomingsproces, het verdere besluitvormingsproces, een eerste
oordeel over wat nu voorligt en de IPO-reactie.
Inbreng bij het IPO bestuur

In aanvulling hierop laten wij u weten dat wij het IPO-bestuur in het
laatste stadium van de onderhandelingen mede gevoed door
opmerkingen die door diverse partijen zijn gemaakt tijdens de
bespreking van de het Klimaatakkoord in de verschillende commissies
in november en decemberjl. de volgende punten hebben
meegegeven:
-

-

Ten aanzien van de opcenten:
Wij maken ons grote zorgen over de afspraken voor de periode na
2020. In deze periode leiden de stimuleringsmaatregelen voor
Elektrisch vervoer tot versmalling van de belastinggrondslag van
provincies en daarmee de open huishouding van de provincies. Hoewel
wij het positief vinden dat BZK de intentie heeft op dit punt de
Provinciewet te wijzigen, is dit niet afdoende omdat het ministerie van
Financiën en uiteindelijk de Tweede Kamer hiermee ook moeten
instemmen. Wij willen de garantie dat het eigen belastinggebied van de
provincies en de open huishouding wettelijk geborgd gaan worden. Wij
willen ook het risico niet dragen van het niet tijdig gerealiseerd zijn van
deze wetswijziging. Ons inziens is een garantie van Rijkszijde voor
compensatie nodig voor het geval deze inzet niet tijdig (dus uiterlijk
begin 2020) tot het beoogde resultaat leidt.”
Ten aanzien van de opgave hernieuwbaar op land:
“Wij maken een voorbehoud ten aanzien van de omvang van de opgave
voor hernieuwbaar op land en de manier waarop we daarmee omgaan,
omdat de ophoging van deze opgave in een zo laat stadium in de
teksten is gekomen dat wij de achtergrond en de haalbaarheid ervan
niet kunnen beoordelen.
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Het onderscheid dat nu gemaakt wordt tussen groot- en kleinschalig
hernieuwbaar op land beperkt onze keuzevrijheid en is geen beloning
voor het volop inzetten op die opties die het minste ruimtebeslag met
zich meebrengen. Wanneer het Rijk aan dit onderscheid vasthoudt,
moet helder worden vastgelegd dat provincies en gemeenten niet
verantwoordelijk zijn voor het behalen van de doelen op het gebied van
kleinschalig en overig hernieuwbaar. Maar wij zien liever dat dit
onderscheid, dat puur is ingegeven door de voor verschillende
subsidieregelingen beschikbare financiën, komt te vervallen.
In de teksten over de randvoorwaarden voor hernieuwbaar op land
wordt de suggestie gewekt dat provincies en gemeenten bij het gereed
komen van de RES-sen hun ruimtelijk beleid zo aanpassen dat de RES
sen voor 1 00% uitgevoerd kunnen worden. Wij wijzen erop dat bij elke
aanpassing van ruimtelijk beleid ruimtelijke belangen opnieuw gewogen
moeten worden. De energietransitie is heel belangrijk, maar het is niet
per definitie een prioritair ruimtelijk belang waarvoor al het andere
moet wijken. Dit moet duidelijker in de teksten tot uitdrukking komen.
De verdeelsystematiek die moet worden toegepast wanneer de
Regionale energiestrategieën na een halfjaar samen niet voldoende
opleveren, legt een enorme druk op de bestuurlijke verhoudingen en zal
grote maatschappelijke weerstand oproepen, vergelijkbaar met die bij
de huidige taakstelling voor wind op land. Wij willen in plaats hiervan
hetzelfde mechanisme toepassen als bij het Akkoord van Parijs, n.l. dat
elke RES-regio na een eerste bod zijn aanvankelijke bod elke twee jaar
ophoogt totdat we samen het nationale doel hebben bereikt.”
Tot zo ver onze eerder aan het IPO bestuur meegegeven opmerkingen.
Tot slot

Tijdens de tussentijdse consultatie van Provinciale Staten van eind vorig
jaar, toen het Voorstel voor hoofdlijnen van het Klimaatakkoord voor
lag, hebben wij met u afgesproken in februari nogmaals een
tussentijdse consultatie te hebben op basis van het Ontwerp van het
Klimaatakkoord. U ontvangt van ons nog een aparte brief ter
voorbereiding van deze consultatie. Hierin zal onder andere de reactie
worden verwoord van Gedeputeerde Staten op het ontwerp van het
Klimaatakkoord zoals wij dat zullen inbrengen in het IPO-bestuur op 23
januari aanstaande. Op dit punt een extra consultatie wijken wij dus
af van het proces zoals dat wordt geschetst in bijgaande brief door het
IPO-bestuur.
-

-

Hoogachtend,
Gedeputeerde Staten van Noord-Holland,
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7 bijlagen:
-Ontwerp van het Klimaatakkoord
-Brief van dhr. Ed Nijpels, voorzitter van het Klimaatberaad, aan minister
Wiebes
-Brief van minister Wiebes aan de Voorzitter van de Tweede Kamer
-Brief van minister Wiebes aan het Planbureau voor de Leefomgeving
-Brief van minister Wiebes aan het Centraal Planbureau
-Brief van het IPO-bestuur aan de colleges van Gedeputeerde Staten
-Persbericht van VNG, P0 en UvW
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