
 
 

 

Spreektekst1 Coen Hendriks – Lid Provinciale Staten Noord-Brabant  

Debat over het Klimaatakkoord  

(11-10-2019) – 1ste termijn 

 

Voorzitter, 

 

Het CDA staat achter de Brabantse Energieagenda en achter het Klimaatakkoord. Maar van het 

Brabant van vandaag naar het Brabant van morgen, van Den Bosch naar Parijs, van 2019 naar 

2050, is een lange weg. Die afstand ervaren veel Brabanders ook. Willen we ons doel halen, 

onze bestemming bereiken, dan zullen we hen moeten meenemen. Stap voor stap. Eerst naar 

2030: Brabant voor 50% energieneutraal. Dan naar 2050: Brabant 100% duurzaam. Aan ons de 

opdracht om met de blik op die horizon de weg te effenen voor de generaties na ons.  

 

Momenteel wordt in 30 energie-regio’s gewerkt aan 30 Regionale Energiestrategieën, de 

RESsen. Het CDA is voorstander van deze regionale aanpak, waarbij gezamenlijkheid het 

uitgangspunt is. Provincie, gemeentes en waterschappen komen samen met betrokken partijen 

tot gedragen keuzes voor de opwekking van duurzame elektriciteit, de warmtetransitie in de 

gebouwde omgeving en de opslag- en energie-infrastructuur. 

 

Een aantal vragen:   

- Brabant telt vier energie-regio’s. Kan de gedeputeerde een update geven van wat daar nu 

gebeurt?  

- In de Handreiking RES staat het volgende: ‘De RES kan alleen succesvol zijn als het een 

participatief proces kent, waarin lokale (maatschappelijke) partijen en bewoners van begin af 

aan worden betrokken’. Wat zijn in Brabant de betrokken partijen, de ‘stakeholders’, met wie 

overheden aan de RESsen werken? Hoe zijn of worden bewoners betrokken? 

- Een RES is een instrument om te komen tot een regionale energiestrategie. Wat is de 

juridische status van dit instrument, en hoe verhoudt een RES zich tot andere instrumenten?  

- Scheep- en luchtvaart zijn niet meegenomen in het Klimaatakkoord. Betekent dit dat 

Brabantse industrie- en luchthavens ook niet betrokken zijn bij de RESsen? 

- Het CDA is positief over het inrichten van een ‘loket’, waarin regio’s met vragen 

terechtkunnen: een Expertisecentrum Energietransitie. Wat vindt de gedeputeerde hiervan? 

 

Tot slot. Op weg naar 2030 en 2050 zal het CDA elke klimaatregel toetsen op: haalbaar, 

betaalbaar en uitvoerbaar. Zonder draagvlak gaat de energietransitie niet slagen. Dat is de 

boodschap uit het Klimaatakkoord en ook de boodschap van het CDA.  

                                                             
1 Alleen het gesproken woord telt. 


