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Bij e-mail van 5 mei 2020 heeft u namens de Partij voor de Dieren fractie
technische vragen over Perspectiefnota 2020 gesteld.

(06) 10 38 71 34
Email

nwijnen@brabant.nl

Onderstaand treft u de vragen en de antwoorden daarop.
1. Algemeen
Bij alle onderwerpen staan mooie infoblokjes over de kwantitatieve
ontwikkelingen t.o. v. voorgaandjaar... lijkt het; beide jaartallen lijken niet
altijd te kloppen. Soms gaat het om een verschil tussen 2017 en 20İ7, soms
tussen 2018 en 2018. Bovendien zijn sommige waarden slecht af te lezen,
doordat het afbeeldingen met een lage resolutie betreft. Zie voorbeeld
hieronder:
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Vraag: Kunnen we de infoblokjes met de juiste jaartallen (en beter leesbaar
ontvangen)?
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Antwoord:
Het lukt ons op dit moment niet om de resolutie te verhogen. In de vergelijking
wordt steeds het jaar 201 7 (of 201 8) (rechts), vergeleken met de jaren ervoor
^201 7 of ^018). De gegevens zijn vooral bedoeld om een indicatie te
geven. In bijlage 1 is telkens de bron van de gegevens opgenomen.
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2. Gezonde en Veilige Leefomgeving
p. 7 "De daling van de emissie van fìjnstofgaat echter de laatste jaren
minder vlot dan geprognotiseerd. "
Vraag: Welke concrete maatregelen zijn genomen sinds de publicatie van de
Perspectiefnota 20Ĩ9 en waf hebben deze opgeieverd?
Antwoord:
In 2019 is het Schone Lucht Akkoord (SLA) tot stand gekomen. Noord-Brabant
heeft dit akkoord medeondertekend. Het SLA moet zorgen voor 50 procent
gezondheidswinst in 2030 ten opzichte van 2016. Het akkoord bevat
bestaande en enkele nieuwe afspraken over de vermindering van de uitstoot
van fijnstof en stikstofdioxide door wegverkeer, mobiele werktuigen,
landbouw, scheepvaart, industrie en huishoudens. Het SLA bouwt verder op
bestaand beleid, zoals het klimaatakkoord en de stikstofaanpak.
Vanuit het programma landbouw en voedsel wordt gewerkt aan drie sporen;
ontwikkelen, beheersen en saneren. Hierdoor werken we naast afname van
andere emissies zoals ammoniak ook aan de afname van de emissies van
fijnstof. Dit doen we door in te zetten op innovatie van nieuwe stalsystemen,
regelgeving, ondersteuning van veehouders en meewerken aan de landelijke
regeling; warme sanering varkenshouderij. Voor meer informatie verwijzen we
graag naar de website: https://landbouwenvoedselbrabant.nl/default.
3. Energietransitie
p. Ĩ0 Onder voorbehoud van of de jaartallen in het infobiok klopt (zie de
eerste vraag):
Binnen de energietransitie was het doel om nu, in 2020, Ĩ-4%
hernieuwbare energie te hebben.1 In het infobiokje staan de
percentages 7 en 7,5, beide onder het jaartal 20 Ĩ7.
Vraag: Bíj welke jaartallen horen de twee percentages?
Vraag: Wat zijn de laatste vijf beschikbare jaarlijkse percentages?
Antwoord:
U bedoelt de infographic op pagina 8 nemen wij aan. Zie voor de jaartallen
en de uitleg ons antwoord op vraag 1. De cijfers over de laatste 5
beschikbare jaren, zijn als gevolg van onderhoud en update bij de bron
(klimaatmonitor) op dit moment niet beschikbaar voor Brabant. Onderstaand

1 Uitvoeringsprogramma Energie, 2016
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figuur laat zien hoe deze percentages zich voor de afgelopen jaren
ontwikkelen.
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4. p. 10 "Bíj de Brabantse huishoudens neemt het energieverbruik af in
tegenstelling tot de Brabantse bedrijven. De afname van het
energieverbruik in Brabant loopt achter in vergelijking met de rest van
Nederland. "
Vraag: Hoe kan het dat het energieverbruik bij de Brabantse bedrijven
toeneemt?
Vraag: Hoe kan het dat de afname van het energieverbruik in Brabant
achterloopt in vergelijking met de rest van Nederland?
Antwoord:
Het antwoord op de eerste vraag is dat de economie in Brabant, zoals
aangegeven op pagina 10 van de Perspectiefnota, al jaren gemiddeld harder
groeit dan de economie van Nederland. Een groeiende economie betekent
onder andere een groeiend energieverbruik van bedrijven en meer
verplaatsingen van goederen en personen met een daaraan gekoppelde
toename van het energieverbruik. We zien daarbij dat momenteel deze groei
van de energievraag in Brabant, als gevolg van een groeiende economie,
groter is dan het terugdringen van het energieverbruik door besparings
maatregelen en het overschakelen van fossiele naar duurzame
energiebronnen.
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Met vriendelijke groet,
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N.H.C.A. Wijnen
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Deze brief is automatisch aangemaakt en daarom niet voorzien van een handtekening.
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