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: Afspraken over de energiedoelen van CO2-reductie op rijksniveau

Provinciale Staten van Zuid-Holland, in vergadering bijeen op woensdag 09 november 2016
ter behandeling van bovenvermeld agendapunt;

Gonstaterende dat:
de provincie Zuid-Holland de ambitie heeft om de transitie naar een schone, betaalbare
en toekomstbestendige energievoorziening te faciliteren en te versnellen
- de provincie in het document WaÛAnders, Energie-agenda 2016-2020-2050 heeft
vastgelegd dat het deze ambitie wil realiseren door middel van energiebesparing, door
vergroting van het aandeel duurzame energie en via economische en technische

-

-

innovaties
de provincie hierdoor wil bijdragen aan de afspraken die in Parijs zijn gemaakt om de
CO2-uitstoot terug te dringen.

Overuvegende dat:
dat de transitie niet als bedreiging maar vooral ook als kans ervaren kan worden
dat bewustwording van de noodzaak van de transitie en draagvlak voor de te nemen
maatregelen essentiële onderdelen van het beleid zijn
dat het de voorkeur heeft om de plannen en maatregelen uit te werken in samenspraak
met gemeenten, ondernemingen en maatschappelijke organisaties

-

Spreekt uit dat:
aanvullende afspraken op nationaal niveau betrekking moeten hebben op de
doelstellingen ten aanzien van de CO2-reductie, niet over de manieren waarop deze
doelen gerealiseerd moeten worden.
- de provincie vervolgens de ruimte moet hebben om deze doelen samen met lokale
overheden en maatschappelijke partners te vertalen naar concrete afspraken,
maatregelen en projecten.

-

Verzoekt het college
- d¡t als uitgangspunt te hanteren bij de overleggen over het energiebeleid met het rijk
en gaat over tot de orde van de dag
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