Provincie
Noord-Holland
POSTBUS 3007

1

2001 DA HA.RLEM

Gedeputeerde Staten
Uw contactpersoon

Provinciale Staten van Noord-Holland
door tussenkomst van de statengriffier mw. drs. K. Bolt
Dreef 3, tweede etage
2012HR HAARLEM

mw. G.H. Dinkelman
BEL/OME

Telefoonnummer ÷31 235143571
dinkelmang@noord-holland.nI

114
Verzenddatum

Betreft: Bespreking Ontwerp van het Klimaatakkoord
Kenmerk

Geachte leden,

1128753/1166474

Hierbij verzoeken wij u de bespreking van het Ontwerp van het
Klimaatakkoord op de B-agenda van de volgende commissies te
plaatsen:
EEB van 1 1 februari 201 9;
M&F van 11 februari 201 9;
NLWM van 25 februari 201 9;
R&W van 25 februari 201 9.

Uw kenmerk

-

-

-

-

De stukken hiervoor heeft u reeds ontvangen, In deze brief gaan we in
aanvulling op onze brief van 14januari ji. (11 28753/1 766474) en de
brief van het IPO van 2 januari jI. in op onze inbreng tot dusver en de
punten die voor ons van belang zijn. De Agendacommissie heeft hierom
ook gevraagd in de brief van lOjanuarijl.
—

-

Voorafgaand aan de cie EER van 11 februari zal zoals met de griffie
afgesproken een technische presentatie worden verzorgd.
-

-

Concreet wordt aan de commissies gevraagd kennis te nemen van het
Ontwerp van het Klimaatakkoord, de punten die GS hebben ingebracht
en aan te geven of er aanvullende punten zijn. Hierbij geldt opnieuw,
net als bij de ronde van eind november/begin december, dat wij onze
inbreng aan het IPO leveren, dat IPO hieruit een gezamenlijke reactie
namens de provincies opstelt en dat IPO één van de deelnemende
partijen aan het opstellen van een Klimaatakkoord is. Het is met name
van belang om in dit stadium aan te geven welke punten voor de
provincies zo zwaar wegen dat ze een breekpunt kunnen worden.
Van belang is dat het IPO in afwijking van de procedure zoals
geschetst in de brief van het IPO-bestuur van 2 januari jI. nu inzet op
een andere wijze van besluiten. Na een appreciatie van het IPO-bestuur
van de doorrekeningen en aanvullende onderzoeken zal het (eventueel
bijgestelde) akkoord nu éérst aan de PS-sen worden voorgelegd v6ôrdat
het IPO-bestuur het akkoord ondertekent. Het voorleggen aan de PS-sen
gebeurt in de nieuwe bestuursperiode. Hiermee is naar onze mening de
democratische besluitvorming beter geborgd dan met het aanvankelijke
voornemen dat de PS-sen achteraf geconsulteerd zouden worden.
-

—
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Wij hebben op 22 januari besloten het IPO-bestuur van 23 januari het
volgende mee te geven:
We kunnen nu niet aangeven of we wel of geen vertrouwen
hebben in de mogelijkheid om dit jaar tot een definitief akkoord
te komen. Daarvoor hangt te veel af van de uitkomst van de
doorrekeningen en de onderzoeken die nog moeten
plaatsvinden. Deze moeten eerst beschikbaar zijn en door ons
beoordeeld.
We noemen hieronder (deels nogmaals) de punten die naast
haalbaarheid, betaalbaarheid, uitvoerbaarheid en democratische
besluitvorming voor ons het zwaarst wegen:
—

-

Algemeen
o
o
o

De transitie moet betaalbaar zijn voor inwoners en
bedrijven;
Er moet op Europees niveau een level playing field zijn
om te voorkomen dat bedrijven zich elders vestigen;
De maatregelen moeten uitvoerbaar zijn ook in de tijd
voor de organisaties die ermee aan de slag gaan. Er is
zorg dat de opgave op de lange termijn niet uitvoerbaar
c.q. niet realistisch is, o.a. vanwege de benodigde
innovatie. Dit zorgt er voor dat de haalbaarheid nu niet
onderbouwd kan worden. Het (ontwerp van een)
Klimaatakkoord moet meer zijn dan een optelsom van
losse maatregelen, het gaat om een systeemtransitie.
Dit vraagt om een gedegen uitwerking die alle
bestuurslagen raakt;
Wij missen een visie op de toekomstige energiemix,
zowel voor de transitieperiode, als ook voor de lange
termijn
Het IPO-bestuur zal zich moeten beraden of het
Klimaatakkoord een zaak is waarover bij meerderheid
kan worden besloten;
Wij spreken onze zorg uit over het proces binnen het
IPO. Dat verloopt rommelig en onoverzichtelijk. Ter
illustratie: het verzoek in de aflopen weken om namens
GS een eerste reactie te geven op het Ontwerp van een
Klimaatakkoord. Daar doorheen komt vervolgens in
dezelfde week een verzoek om vanuit de verschillende
BAC’s een reactie te geven, èn een nieuwsbrief van het
IPO waarin wordt aangekondigd dat er ‘besloten’ is
(door wie is onduidelijk) dat het
bestuurslastenonderzoek nu door de Raad voor het
Openbaar Bestuur (ROB) wordt uitgevoerd met nota bene
als einddatum 2021 Dit verhoudt zich niet met het
gevraagde besluitpunt van het IPO bestuur van 23
januari 201 9 waarin wordt uitgegaan van een onderzoek
in het eerste kwartaal van 201 9.
—

-

o

o

o

Financieel
o

o

De borging van het eigen belastinggebied en de open
huishouding van de provincies, in de periode 20202024, en de periode daarna. Hierover zijn weliswaar
toezeggingen gedaan, maar deze geven geen garantie
dat de maatregelen uiteindelijk door de Tweede Kamer
worden geaccordeerd;
De garantie dat een eventuele derving van inkomsten uit
de opcenten wordt gecompenseerd. Al eerder heeft het

1128753/1166474

pÔöf

Provincie
Noord-Holland
314

IPO aangegeven dat het ontbreken van een dergelijke
garantie een breekpunt is. De provincie Noord-Holland
sluit zich daarbij aan.
RES
o

Wij pleiten ervoor de regio’s geen taakstelling op te
leggen wanneer niet meteen wordt voldaan aan het
landelijke doel van 35 TWh. In plaats daarvan achten wij
het realistischer om net als de gekozen methodiek bij
het Akkoord van Parijs met (bijvoorbeeld 2-jaarlijkse)
rondes te werken waarin de regio’s hun bod per ronde
ophogen. M.a.w. de vernieuwde RES moet altijd beter
zijn dan de vorige. Hierdoor kan er o.a. rekening
gehouden worden met tussentijdse innovaties en
gewerkt worden aan draagvlak voor bepaalde
maatregelen. Maar bovenal wordt voorkomen dat de
dwingende verdeelsystematiek zoals die nu in de
stukken zit, de bestuurlijke verhoudingen op scherp zet.
Wij verwachten dat dit tot veel (onnodige en
onproductieve) bestuurlijke en maatschappelijke
weerstand zal leiden, gelijk de gang van zaken bij de
huidige taakstelling voor Wind op Land. Het voor ons
nieuwe gegeven dat het landelijke doel van 35 TWh nu
helemaal met grootschalig zon en wind moet worden
ingevuld, vergroot de noodzaak dit echt anders te doen,
zodat er niet opnieuw grote verschillen in realisatie
optreden. We realiseren ons dat het collectieve
doelbereik wel zeker moet worden gesteld. Wij denken
graag actief mee over de mogelijkheden om dat bij een
dergelijke aanpak toch te realiseren.
—

-

Ruimtelijke ordening
o In de teksten moet duidelijk komen te staan dat het

heroverwegen van ruimtelijk beleid dat uitvoering van
de RES-sen in de weg staat (nb. de term “bovenwettelijk”
is onjuist), niet automatisch betekent dat alle
regelgeving en besluiten op de RES-sen worden
toegesneden. Bij elke heroverweging van ruimtelijk
beleid moeten âlle belangen (opnieuw) worden
gewogen. Energietransitie is dan hoe belangrijk ook
niet per definitie prioritair aan al het andere (zoals
bijvoorbeeld natuur of woningbouw).
—

Industrie
o

o

De op te bouwen samenwerking met RVO voor het
toezicht op de industrie mag er niet toe leiden dat onze
VTH-taak erodeert.
Provincies en gemeenten zullen partij moeten zijn bij
het opstellen van de C02-reductieplannen, omdat die
ruimtelijk, milieutechnisch en qua externe veiligheid wel
inpasbaar moeten zijn. De toets hierop moet niet pas
plaatsvinden bij de vergunningverlening.

Bestuurslastenonderzoek

In het uit te voeren bestuurslastenonderzoek dienen in elk geval
de volgende nieuwe activiteiten (die tot een verzwaring van de
provinciale bestuurslasten leiden) meegenomen te worden:
o Opstellen van regionale mobiliteitsplannen;
NH0001
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Uitbreiden van de organisatie voor het realiseren van de
benodigde laadinfrastructuur;
o Opstellen van regionale veenweidestrategieën;
o
Uitbreiding van de VTH-taak voor de industrie;
o
Nieuwe VTH-taak zakelijke kilometers bedrijven met
meer dan 1 00 werknemers;
o Clusteraanpak industrie;
o Gebiedsvisies glastuinbouw;
o Regionale sociaal-economische agenda’s (arbeidsmarkt
en onderwijs);
o lntensivering verduurzaming eigen organisatie.
Het voornemen was zie de IPO-brief van 2 januari JI. dit onderzoek
tegelijk uit te voeren met de doorrekeningen van de planbureaus zodat
de uitkomsten beschikbaar zouden zijn wanneer over het definitieve
akkoord moet worden besloten. In een nieuwsbrief van IPO van 1 7
januari JI. wordt gemeld dat het bestuurslastenonderzoek wordt
gekoppeld aan het door de Raad voor Openbaar Bestuur uit te voeren
bestuurslasten-onderzoek voor de VNG waardoor de uitkomsten niet
voor 2021 zijn te verwachten. Inzicht in de bestuurslasten en afspraken
daarover zijn een randvoorwaarde voor instemming met het
uiteindelijke Klimaatakkoord. Deze dienen dan ook in samenhang te
worden bezien. Wanneer de resultaten van het bestuurslastenonderzoek
inderdaad pas in 2021 beschikbaar komen, dan achten wij het niet reëel
om voor die tijd een definitief besluit te nemen.
o

-

-

Ons college ziet, naast bovenstaande, zeker kansen. Bijvoorbeeld voor
de transitie van de industrie (de nieuwe invulling van de
draaischijffunctie van het Noordzeekanaalgebied en in de toekomst
mogelijk ook Den Helder). Wij denken hierbij o.a. aan waterstof. Verder
zijn er kansen voor de verduurzaming van de glastuinbouw en in
bredere zin de landbouw, de kwalitatieve verbetering van de bestaande
woningvoorraad, het tegengaan van bodemdaling, een nieuwe aanpak
van mobiliteitsvraagstukken, en veel nieuwe werkgelegenheid.
Het Ontwerp van het Klimaatakkoord’ geeft daarmee op dit moment
voldoende basis om er met alle partijen over in gesprek te blijven.
We kunnen nu echter, zoals eerder gezegd, niet beoordelen of het
genoeg zekerheid biedt om tot een definitief akkoord te komen.
Dat is (naast de gewenste duidelijkheid over bovenstaande punten) voor
ons vooral afhankelijk van het voldoen aan de eerder geformuleerde
randvoorwaarden: betaalbaar, haalbaar en uitvoerbaar. Daarom zien wij
de doorrekening van de planbureaus en de uitkomst van de aanvullende
onderzoeken met grote belangstelling tegemoet.

Hoogachtend,
Gedeputeerde Staten van Noord-Holland,

Inciesecretaris

voorzitter
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