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‘s-Hertogenbosch, 20 januari 2019 
 
Aan het college van Gedeputeerde Staten 
van Noord-Brabant 
Postbus 90151 
5200 MC ‘s-Hertogenbosch 
  
Onderwerp: schriftelijke vragen ex artikel 30 van het Reglement van Orde 
 
Betreft: Brabantse beoordelingscriteria voor een nationaal Klimaatakkoord 
   
Geacht college,  
 
Afgelopen week stuurde de provincie Limburg een brief naar het Interprovinciaal Overleg (IPO) 
met een serie Limburgse beoordelingscriteria c.q. eisen voor het nog te sluiten nationaal 
Klimaatakkoord1. Het IPO vertegenwoordigt de twaalf Nederlandse provincies.  
 
De Limburgse brief vinden wij als CDA een goed initiatief, omdat deze een goed middel is om de 
wensen en zorgen van de regio nog eens een keer in Den Haag voor het voetlicht te brengen. 
Hopelijk draagt dat bij aan een Klimaatakkoord dat kan rekenen op voldoende draagvlak in de 
samenleving. En dat dus een succes wordt.  
 
In dat licht heeft het CDA voor u de volgende vragen: 
 
1. Bent u bekend met de Limburgse brief en de beoordelingscriteria van/eisen aan het 

Klimaatakkoord die daarin zijn neergelegd? 
 

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? 

 
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? 

 
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.  
 
4. Kunt u voor elk van deze suggesties aangeven hoe u hiertegenover staat. 

a. Het Klimaatakkoord moet voor elke Brabander haalbaar, betaalbaar en uitvoerbaar zijn. 
b. Doelstellingen en deadlines uit het Klimaatakkoord moeten concreet, meetbaar en 

realistisch zijn.  
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. 

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.  

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. 

                                                 
1 Zie https://online.ibabs.eu/ibabsapi/publicdownload.aspx?site=Limburg&id=7b19740f-9810-4cf8-a78f-
51d103dfb8e4.  
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f. Oog voor grensregio’s en aandacht voor hun bijzondere, internationale positie, die door 
het Klimaatakkoord niet in gevaar mag worden gebracht.  

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

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).  

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. 

j. Gelijk speelveld: het Klimaatakkoord mag onder geen enkele voorwaarde leiden tot 
oneerlijke concurrentie voor Brabantse bedrijven. 

k. Heel Europa moet zijn verantwoordelijkheid nemen. Nederland mag niet eenzijdig 
opdraaien voor dure, grensoverschrijdende klimaatmaatregelen.  

 
Wij zien de antwoorden op deze vragen graag tegemoet, waarvoor bij voorbaat hartelijk bedankt. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Namens de CDA-fractie, 
 
Marianne van der Sloot 


