‘s-Hertogenbosch. 26 Maart 2021
Betreft: actuele vragen GS aangaande besluit EU m.b.t. Aardgas
Geachte Voorzitter,
Afgelopen dagen heeft de fractie van FVD in de media vernomen dat de Europese commissie het
besluit gaat nemen om aardgas, en de opwekking daarvan, als duurzame brandstof te bestempelen.
De fractie van FVD was al langer overtuigd dat aardgas een van de duurzaamste energiebronnen is
die voorhanden is, tevens goedkoop en levering zeker. De EU begrijpt dat het niet uit te leggen valt
dat we in Nederland van het gas af moeten en in andere (buur) landen er juist ‘vette’ aansluit
premies uitgegeven worden. Kijkend naar de verschillende pilot projecten in Nederland zoals ‘van het
gas af’ lopen deze bijna allemaal uit op kouden voeten en dikke dekens op de bank. 206 huizen van
de 5000 pilot nieuwbouw huizen zijn met veel moeite en heel veel subsidie van het gas af.
Dat de EU, Nederland maar ook Brabant de komende decennia niet zonder aardgas kunnen lijkt nu
ook eindelijk in Brussel doorgedrongen. In het klimaatakkoord en de onderliggende RES’en is voor
aardgas op dit moment geen ruimte omdat het stempeltje duurzaam ontbreekt.
In dit verband heeft de fractie van Forum voor Democratie de volgende vragen aan het college van
Gedeputeerde Staten:
1. Als het besluit van de Europese commissie op korte termijn is geformaliseerd wil GS dan
actief bekijken wat dit voor gevolgen heeft voor het uit te voeren klimaatakkoord in Brabant,
de geïntegreerde (4) RES-en en dan specifiek de warmtetransitie?
2. Zou het mogelijk zijn om de biomassa centrales in Brabant op gas te laten draaien nu aardgas
straks een duurzaamheid label krijgt?
3. Wil GS tevens onderzoeken en inventariseren welke mogelijke gevolgen dit besluit nog meer
kan hebben voor bijvoorbeeld: van het gas af projecten, infrastructuur en/of innovatieve LNG
projecten?
4. Kan GS PS over bovenstaande vragen op afzienbare termijn een schrijven doen toekomen?
Namens de fractie van Forum voor Democratie,
Camiel van der Meeren

