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Motie Klimaatverlakkerij
Provinciale Staten van Noord-Brabant in vergadering bijeen op vrijdag 14 juni 2019
ter bespreking van het bestuursakkoord,
Constaterende:
- dat het tekstfragment uit de Kamerbrief van toenmalig Staatssecretaris Dijksma op
9 april 2016, BSK-201677286 Hoger Beroep tegen het Urgenda-Vonnis luidt:

"Een modelmatige berekening (MAGICC6.3, model toegepast doorbet IPCC in

laatste AR5 rapport, HvdB) toont aan dat de extra reductie zoals bevolen door de
rechtbank 0.000045 “C minder gemiddelde wereldwijde opwarming tot 2100 tot
gevolg zou hebben. Dit effect, dat wegvalt tegen alle onzekerheden die met een

dergelijke berekening samenhangen, heeft geen meetbaar effect op het gevaar van
klimaatverandering”

- dat hieruit voortvloeit dat op basis hiervan het landelijk effect van de doelstellingen
in het Brabants Energie Akkoord en (nog te sluiten) Klimaatakkoord theoretisch
0,00027oC bedraagt in het jaar 2100
- dat het Brabantse aandeel in het Klimaatakkoord slechts ongeveer 1/7® van het
landelijke is en het effect van de Brabantse klimaatmaatregelen dus hooguit een
onmeetbare, puur theoretische 0,00004oC in het jaar 2100

Overwegende:
- dat op grond van bovengenoemde feiten het “klimaatargument” niet valide is in het
kader van (zogenaamd) C02-beperkend-, energietransitie- of klimaatbeleid
- claimen dat de zogenaamde klimaatmaatregelen iets zouden veranderen aan het
klimaat niet anders gekwalificeerd kan worden dan ‘bedrog, kletspraat en
volksverlakkerij’
- dat heel Brabant vol zetten met peperdure, wispelturig en onbetrouwbaar
leverende windturbines en zonnepanelen klimaat- en energietechnisch een zinloze
exercitie is

Verzoekt het college:
- het “klimaatargument” (tegengaan van de opwarming van de aarde i
klimaatverandering) niet meer te gebruiken in beleid, beleidsstukken en
communicatie omtrent energie(transitie), duurzaamheid en klimaat.

- per direct te stoppen met het promoten en ondersteunen van, en vergunning
verlenen aan projecten voor windturbines en grootschalige zonneweiden
en gaat over tot de orde van de dag
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