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Motie Koers op klimaat / KEV
Provinciale Staten van Noord-Brabant in vergadering bijeen op 13 november 2020, behandelend het
Statenvoorstel 76/20 Begroting 2021
Constaterende dat:

*

*

»

Parijs nog ver is, de Nederlandse doelen voor 2020 voor broeikasreductie, besparing en
hernieuwbare energie naar verwachting niet of waarschijnlijk niet gehaald worden en er nog
veel moet gebeuren om het doel van 49 procent reductie van broeikasemissies in 2030 te
behalen;
Klimaatbeleid breder is dan betaalbare, betrouwbare en schone energie en ook gaat over
activiteiten buiten het energiesysteem waarbij broeikasgassen vrijkomen, zoals landbouw en
landgebruik en het omgaan met de gevolgen van klimaatverandering, zoals op gebied van
water, natuur en klimaatadaptatie;
Een overzichtelijke, integrale monitor op al deze vlakken op dit moment niet voorhanden is.

Overwegende dat:

*
*

«

*

Nederland in de komende 10 jaar meer dan tweemaal zoveel reductie en besparing moet
realiseren als in de afgelopen 30 jaar is gelukt;
De provinciale bestuurslaag het niveau is waarop dit soort landelijke energie- en
klimaatdoelen concreet worden gemaakt en de ruimtelijke inpassing en verdeling ervan bij
de Brabanders een relevant en urgent vraagstuk is;
De provinciale begroting dwars door de begroting heen veel KPľs benoemt die raakvlakken
hebben met de bredere klimaatdoelen, maar een gezamenlijke structuur voor monitoring
van de impact van investeringen en maatschappelijke impact niet beschikbaar is;
De begroting 2021 van de provincie Noord-Brabant in het teken staat van het maken van
scherpere keuzes en koerswijzigingen.

Verzoeken Gedeputeerde Staten:

*

»

Te verkennen hoe de provincie, met ondersteuning van het Rijk en/of het Planbureau voor
de Leefomgeving, in gezamenlijkheid met andere provincies of zelfstandig een Klimaat- en
Energieverkenning (KEV) kan uitvoeren, die ook gemeentelijk houvast kan bieden aan de nog
te maken keuzes rondom het gevoerde energie- en klimaatbeleid en de (verwachte) impact
hiervan.
Hiervoor in het eerste kwartaal van 2021 een voorstel te doen aan Provinciale Staten
inclusief inzicht in de benodigde middelen;

en gaan over tot de orde van de dag.
Deze motie dien ik in op verzoek van,
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Deze motie wordt ondersteund door,
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