
 

  

 

  

 

 

 

 

Statenfractie CDA 

Mevrouw M.A.B. van der Sloot 

Postbus 90151 

5200 MC  'S-HERTOGENBOSCH 

Onderwerp 
Beantwoording schriftelijke vragen ‘Brabantse beoordelingscriteria voor een 

nationaal Klimaatakkoord’ 
 

 

 

Geachte mevrouw Van der Sloot, 

 

Brabantlaan 1 

Postbus 90151 

5200 MC ’s-Hertogenbosch 

Telefoon (073) 681 28 12 

Fax (073) 680 76 80 

www.brabant.nl 

IBAN NL86INGB0674560043 

 

 

Bereikbaarheid 

openbaar vervoer en fiets: 

www.brabant.nl/route 

Datum 

12 februari 2019 

Ons kenmerk 

C2238766/4469580  

Uw kenmerk 

Contactpersoon 

J.M.J. (Julian) Zieleman 

Telefoon 

(06) 29 14 22 55 

Email 

jzieleman@brabant.nl 
 

Bijlage(n) 

 

Bij brief van 20 januari 2019, ingekomen op 21 januari 2019, heeft u namens de 

CDA fractie schriftelijke vragen gesteld. 

 

Wij beantwoorden deze vragen als volgt. 

 

1. Bent u bekend met de Limburgse brief en de beoordelingscriteria van/eisen 
aan het Klimaatakkoord die daarin zijn neergelegd? 
Antwoord: Ja. 

 

2. Bent u bereid om als provincie Noord-Brabant óók een brief te schrijven en 
via het IPO aan Den Haag een kader met Brabantse randvoorwaarden mee te 
geven, waaraan een nationaal Klimaatakkoord moet voldoen? 
Antwoord: Wij wachten de appreciatie van het kabinet op het Ontwerp van het 

Klimaatakkoord, de doorrekening door het PBL en het CPB en het onderzoek 

naar de uitvoeringslasten voor decentrale overheden af, alvorens we bepalen 

om al dan niet een brief over de inhoud van het Ontwerp Klimaatakkoord te 

schrijven naar het IPO. Wij hebben het IPO middels een brief over dit standpunt 

geïnformeerd. Vooralsnog zijn we niet overtuigd van de juiste timing en 

meerwaarde van een brief zoals deze door een aantal andere provincies is 

verzonden. Graag wijs ik u op de Kamerbief over het Ontwerp van het 

Klimaatakkoord voor een nadere duiding van de status van het akkoord en het 

vervolgproces.  

 

3. Indien ja, bent u bereid hiertoe gemeenten en andere overheden, 
maatschappelijke organisaties en het Brabantse bedrijfsleven te consulteren om 
zo tot één krachtige, gedragen boodschap richting de 
‘klimaatonderhandelaars’ te komen? 

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2018/12/21/ontwerp-klimaatakkoord
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2018/12/21/ontwerp-klimaatakkoord
https://www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/kamerstukken/2018/12/21/kamerbrief-over-aanbieding-ontwerp-klimaatakkoord/Kamerbrief+over+aanbieding+ontwerp-Klimaatakkoord.pdf
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Antwoord: Wij verwijzen naar het antwoord op vraag 2.  

 

4. Het CDA geeft u graag een aantal suggesties mee voor de in een brief op 
te nemen Brabantse beoordelingscriteria van/eisen aan het nationaal 
Klimaatakkoord. Kunt u voor elk van deze suggesties aangeven hoe u 
hiertegenover staat. 
De Energieagenda 2019-2030 is het kader waaraan wij de betekenis van het 

Klimaatakkoord voor Brabant toetsen. De doorrekening van het Ontwerp van 

het Klimaatakkoord door het PBL en het CPB, en het onderzoek naar de 

uitvoeringslasten voor decentrale overheden gaan hier relevante informatie 

voor bieden. Wij zijn daarbij tevens geïnteresseerd in de economische kansen 

van het Klimaatakkoord, zoals benoemd in de Energieagenda 2019-2030.  

 

In de Energieagenda is een achttal principes onderscheiden die het optreden 

van de provincie typeren. Deze principes bepalen ons handelen en vormen 

daarmee het fundament voor de provinciale rol binnen de Brabantse 

energietransitie. De principes zijn: 

1. Besparen én opwekken duurzame energie. 

2. Creëren eigenaarschap. 

3. Creëren van kansen en benutten van mogelijkheden. 

4. Streven naar energie rechtvaardigheid, draagvlak en draagkracht. 

5. Stevig van start. 

6. Risico’s durven nemen. 
7. Innovaties van binnen en buiten Brabant adopteren. 

8. Een adaptieve aanpak: bijsturen wanneer nodig. 

 

Bovenstaande principes zijn in de Energieagenda uitgewerkt in drie strategische 

lijnen waarlangs we de Brabantse energietransitie willen versnellen: 

1. Mobiliseren van de samenleving voor de energietransitie. 

2. Selectief en slim stimuleren van koplopers. 

3. Slim integraal combineren van functies en activiteiten. 

 

De genoemde principes en strategische lijnen vormen het kader voor het 

handelen van de provincie binnen de energietransitie en zijn daarmee 

bepalend voor de provinciale appreciatie van het Klimaatakkoord.   

 

a) Het Klimaatakkoord moet voor elke Brabander haalbaar, betaalbaar 
en uitvoerbaar zijn. 

Antwoord: Wij verwijzen naar het antwoord op vraag 4. 

 
b) Doelstellingen en deadlines uit het Klimaatakkoord moeten concreet, 

meetbaar en realistisch zijn.  
Antwoord: Wij verwijzen naar het antwoord op vraag 4. 
 

https://www.brabant.nl/search/zoeksis/4443945/download?qvi=1015297
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c) Een eerlijke verdeling van de ‘lusten’ is een vereiste. Dat betekent dat 
duurzame energieprojecten moeten investeren én renderen in de 
omgeving, zodat álle inwoners hiervan profiteren. 

Antwoord: Wij verwijzen naar het antwoord op vraag 4. 

 

d) Een eerlijke verdeling van de ‘lasten’ is een vereiste. De opgaven uit 
het Klimaatakkoord moeten eerlijk over het land, over regio’s en over 
sectoren worden verdeeld.  

Antwoord: Wij verwijzen naar het antwoord op vraag 4.  

 
e) Bewustwording bij de consument als vertrekpunt van het 

Klimaatakkoord, door in te zetten op hoe mensen zelf, in hun eigen 
huishouden en omgeving, kunnen bijdragen: bijv. door te isoleren, 
besparen, minder te verspillen en zorgvuldig om te gaan met afval. 

Antwoord: Wij verwijzen naar het antwoord op vraag 4.  

 
f) Oog voor grensregio’s en aandacht voor hun bijzondere, 

internationale positie, die door het Klimaatakkoord niet in gevaar mag 
worden gebracht.  

Antwoord: Wij verwijzen naar het antwoord op vraag 4.  
 

g) Géén uitbreiding van de gaswinning in Brabant. De rekening van 
Groningen mag niet in Brabant worden neergelegd. 

Antwoord: Wij verwijzen naar het antwoord op vraag 4.  

 

h) Investeer in Brabantse klimaatmaatregelen die effectief zijn en zichzelf 
reeds bewezen hebben, zoals de subsidieregeling asbest eraf, 
zonnepanelen erop, de motie Samen aan de bal (over het 
verduurzamen van sportaccommodaties) én de motie Ladder voor 
duurzaamheid (over toepassing van een ‘zonneladder’, een 
hulpmiddel voor overheden om te bepalen waar wel en waar geen 
zonnepanelen mogen komen).  

Antwoord: Wij verwijzen naar het antwoord op vraag 4.  

 

i) Méér Brabantse vakmensen. Het Klimaatakkoord moet voorzien in 
concrete voorstellen om de duizenden vakmensen op te leiden die 
nodig zijn om de maatregelen uit het Klimaatakkoord uit te voeren en 
in praktijk te brengen. In Brabant en voor Brabant. 

Antwoord: Wij verwijzen naar het antwoord op vraag 4.  

 
j) Gelijk speelveld: het Klimaatakkoord mag onder geen enkele 

voorwaarde leiden tot oneerlijke concurrentie voor Brabantse 
bedrijven. 

Antwoord: Wij verwijzen naar het antwoord op vraag 4.  
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k) Heel Europa moet zijn verantwoordelijkheid nemen. Nederland mag 
niet eenzijdig opdraaien voor dure, grensoverschrijdende 
klimaatmaatregelen. 

Antwoord: Wij verwijzen naar het antwoord op vraag 4.  

 
 

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant, 

 

de voorzitter, de secretaris, 

 

prof. dr. W.B.H.J. van de Donk drs. M.J.A. van Bijnen MBA 

 

 


