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Motie klimaatfonds
van het lid Gerwi Temmink
Provinciale Staten, in vergadering bijeen op 10 november2017;

Gelet op:
.
.
.

.

het gegeven dat de algemene reserve van de provincie al jarenlang daalt
hetgegeven dat na de dekkingvoorde 27,7 miljoen euro extraten behoeve van Thermphos
de verwachting gerechtvaardigd is dat de weerstandscapaciteit in het geding komt
het gegeven dat mede daarom in de begroting 2018 van de provincie Zeeland opgeroepen
wordt te zoeken naar meer inkomsten om toch de gewenste (groene) investeringen conform
o.a. het actieprogramma van de commissie-Balkenende te kunnen blijven doen na 201$
het gegeven dat Nederland het klimaatakkoord van Parijs onderschrijft en de provincie
Zeeland heeft vastgelegd daaraan haar bijdrage te willen leveren

Overwegende dat:
.
.
.

het nieuwe kabinet koploper wil worden waar het gaat om terugdringing van C02 en voorop
lopen in het opwekken en benutten van duurzame energie (nu nog maar 6%)
Zeeland soortgelijke aspiraties heeft geuit en ondertekend maar momenteel nog lager scoort
Zeeland alle mogelijkheden in zich heeft om zowel op het land als op het water een groter
aandeel aan duurzame energie te kunnen leveren dan nu beoogd

Spreken als hun mening uit:
.
.
.

dat niet alleen ingezet moet worden om extra middelen voor Zeeland te genereren uit het
fonds voor de regionale economie
dat Zeeland juist de provincie bij uitstek is om een groot aantal middelen te genereren uit
het klimaatfonds van het nieuwe kabinet
maar dat daarvoor dan wel in samenwerking met alle belanghebbende partners (van
bedrijfsleven tot andere overheden, maatschappelijke instellingen en burgers) de
bestaande doelstellingen voor opwekking van duurzame energievormen in onze provincie
met minimaal 20 tot 50% verhoogd moeten worden voor zowel de particuliere, MKB- als
industriële sector in de komende 5 jaar (te beginnen met wind- en zonne-energie)
—

—

Verzoeken Gedeputeerde Staten:
.

nog dit jaar in gesprek te gaan met zowel het nieuwe kabinet en de beoogde partners om te
onderzoeken of in de komende 5 jaren het beoogde Zeeuwse aandeel in opwekking en
gebruik van duurzame energie voor zowel de particuliere, MKB- als industriële sector met 20
tot 50 % verhoogd kan worden met gebruikmaking van middelen uit het klimaatfonds om
de Nederlandse en Zeeuwse klimaatdoelen daadwerkelijk te kunnen behalen
P5 minimaal twee keer perjaar te informeren over de vorderingen.
-

.

-

