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Motie ‘Zeeland, een energiek schoon land in zee’
van Statenleden M. Rijksen ChristenUnie, G.W.A. Temmink Groen Links
De Provinciale Staten van Zeeland, in vergadering bijeen op vrijdag 18 november 2016;
Constaterende dat:
1

.
.

.

de klimaatverandering en het Klimaatakkoord van Parijs vereisen dat Nederland het tempo opvoert
om resultaten te boeken op het gebied van de transitie naar schone energie, klimaatadaptatie en
circulaire economie;
het College onderkent het belang van duurzaamheid en circulair ondernemen;
werken aan de energietransitie helpt ons bouwen aan een duurzamere, maar ook een economisch
stabielere samenleving;
de energietransitie die gaande is, dwingt netwerkbedrijven om na te denken over de toekomst van
bestaande en mogelijke nieuwe infrastructuur zoals die voor warmte- en koude levering, biogas,
synthetisch gas, waterstof, perslucht en stoom.

Overwegende dat:
.

.

.
.

.

de provincie als overheid maakt zelf ook deel uit van de samenleving. Zij heeft daarin een rol als
initiator, aanjager en verbinder. Maar ook als vergunningverlener, handhaver en beleidsmaker;
om deze waarde te realiseren is het wel nodig dat de huidige ontwikkelingen naar meer duurzaamheid
fors worden versneld, geïntensiveerd en beter gepland;
investeren in alle infrastructuur tegelijk onnodig en te kostbaar is;
het moment ‘einde levensduur van een aardgasnetwerk een natuurlijk moment is om de
bakens te verzetten en in te gaan zetten op het stoppen van de aardgaslevering, de verzwaring van
het elektriciteitsnetwerk, de opslag van warmte en elektriciteit en het slimmer sturen van opwekking
en afname van elektriciteit;
nu investeren een gunstige invloed heeft op werkgelegenheid.

Verzoekt Gedeputeerde Staten:
.

.

.

bij de uitvoering van investeringsagenda nadrukkelijker werk te maken van bundelen van kennis en
krachten om de resultaten te boeken op het gebied van energie transitie;
in verbinding met de andere partijen Zeeuwse ambities gaat formuleren rondom de energie transitie
en energie agenda maken met als doel Zeeland 2050 energieneutraal;
te lobbyen bij de rijksoverheid om de verplichting van netwerkbedrijven om op verzoek afnemers te
voorzien van een aardgasaansluiting, te schrappen uit de wet, voor die gebieden waarvoor het
netwerkbedrijf samen met de gemeente e.a. een plan hebben opgesteld voor het buurtgewijs of
wijkgewijs gasloos maken.

en gaan over tot de orde van de dag.
M. Rijksen

G.W.

