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Voorstel voor behandeling in de commissie Strategische Opgaven:
27 september, 14.00 – 15.00 uur: Zicht op Beleid bijeenkomst over
Klimaatakkoord en concept-RES
27 september, 15.00 – 17.00 uur: commissiebehandeling van het
onderhavige statenvoorstel, allereerst van het onderdeel concept-RES, en
het formuleren van wensen en bedenkingen.
Afhankelijk van de beschikbare tijd zal ook het tweede onderdeel, instemmen
met het Klimaatakkoord, worden behandeld.
Als het nodig is wordt voor dit tweede onderdeel echter een extra
vergadering van de commissie Strategische Opgaven belegd, op vrijdag 11
oktober a.s., van 14.30 tot 16.30 uur.
Achtergrond:
Op 8 februari 2019 vond een gezamenlijke commissie Ruimte en Economie
plaats over het concept-Klimaatakkoord.
Op 12 april 2019 werd in de commissie Strategische Opgaven de doorrekening van het Klimaatakkoord door het Planbureau voor de Leefomgeving
en het Centraal Planbureau besproken.
In deze vergadering werd de commissieleden gevraagd hun wensen en
bedenkingen te formuleren, ter uitvoering van de richtinggevende rol.
Citaat uit de besluitenlijst van deze vergadering:
“De voorzitter concludeert dat de informatie die nu voorhanden is, vrij beperkt
is.
De eerste toezegging uit de commissie van 8 februari 2019 is nog niet
afgedaan. Deze luidt:
“PS krijgen zo snel mogelijk na de doorrekening van het Planbureau
Leefomgeving in april 2019 informatie over de uitkomsten hiervan met een
appreciatie en de gevolgen voor Zeeland. Dit zal in een gezamenlijke
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vergadering worden geagendeerd zodat PS hierover hun wensen en
bedenkingen kunnen meegeven”.
Er is nu tijd om nog een bijeenkomst te plannen, nadat we deze informatie
hebben ontvangen.
In die volgende vergadering moet de informatie uit de eerste toezegging er
wel zijn.
Vervolgens kan PS wensen en bedenkingen formuleren”.
Het statenvoorstel dat nu voorligt betreft de richtinggevende rol van PS.
M.b.t. concept-Regionale Energie Strategie (RES).
Het Klimaatakkoord wordt regionaal uitgewerkt in regionale energiestrategieën. Het bevoegd gezag voor de Zeeuwse RES zijn PS en alle
gemeenteraden van Zeeland.
Procedureel staan Klimaatakkoord en RES los van elkaar.
De staten worden in hun richtinggevende rol in de gelegenheid gesteld om
hun wensen en bedenkingen mee te geven op de voorgestelde koers.
M.b.t. Klimaatakkoord:
PS worden gevraagd in te stemmen met de integrale set van afspraken en
maatregelen uit het Klimaatakkoord die de bevoegdheden van de provincie
Zeeland raken, voor zover deze maatregelen betrekking hebben op de
opgaven in Zeeland.
Het IPO heeft geformuleerd welke delen relevant zijn voor de provinciale
taken (zie de bijlage).
In de brief GS van 9 juli 2019 (die ook als bijlage is toegevoegd) heeft het
college het stuk van het IPO samengevat.
Ook geeft het college in deze brief een appreciatie van het Klimaatakkoord
voor Zeeland per thema.
Bevoegdheid

PS/GS

Voorstel nader uitgewerkt

Concept-Regionale Energiestrategie (RES):
Eind 2017 hebben Waterschap Scheldestromen, de provincie Zeeland, N.V.
Economische Impuls Zeeland, Enduris en de gezamenlijke gemeenten
besloten samen een RES te ontwikkelen. Met vertegenwoordigers van de
Zeeuwse overheden, maatschappelijke organisaties en het bedrijfsleven is in
drie sectortafels (gebouwde omgeving, elektriciteit en mobiliteit) gewerkt aan
bouwstenen voor de RES. De concept-RES is toegezonden aan PS als
bijlage bij de brief van GS van 9 juli 2019.
Besluitvorming over de RES is voorzien begin 2020.
Bij dit statenvoorstel is de concept-RES ter kennisname toegevoegd. PS
worden in de gelegenheid gesteld vanuit hun richtinggevende rol om wensen
en bedenkingen te formuleren.
Voorstel voor bespreking mogelijke wensen en bedenkingen
Voorstel om de volgorde aan te houden van de IPO-bijlage en de brief van
GS van 9 juli 2019.
Achtereenvolgens komen dan de volgende onderdelen aan de orde:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Rollen van de provincie
Het financiële aspect
Elektriciteit
Gebouwde omgeving
Industrie
Landbouw en landgebruik
Mobiliteit
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Voorgesteld wordt om in te stemmen met het definitieve Klimaatakkoord,
en wel met die delen ervan die relevant zijn voor provinciale taken én voor
zover ze Zeeland raken. Zie voor meer informatie de bijlage van het IPO bij
dit statenvoorstel.
GS heeft deze informatie uitgewerkt in de brief van 9 juli 2019. In deze brief
staan de gevolgen voor Zeeland per thema vermeld.
Het Klimaatakkoord bevat landelijke doelen voor 2030, met een doorkijk naar
2050, en stelt de uitvoeringskaders en maatregelen op hoofdlijnen vast.
Door ondertekening spreekt Zeeland zich uit zich in te spannen om de
afspraken uit te voeren en daarmee de afgesproken klimaatdoelen te
realiseren (49% CO2-reductie in 2030 en 95% reductie in 2050).
De vraag ligt voor of het college met deze brief voldoende een appreciatie
voor Zeeland geeft van het Klimaatakkoord, en de gevolgen voor Zeeland
voldoende duidelijk worden gemaakt (zie de hierboven genoemde toezegging
uit de vergadering van 8 februari 2019).
Toelichting

Vanuit de provinciale beleidsvelden hebben de provincies het Rijk een
aanbod gedaan en een Interbestuurlijk Programma (IBP) afgesloten.
De CO2-doelen uit het Klimaatakkoord worden onderschreven in het
Omgevingsplan Zeeland 2018 en het Coalitieakkoord.
De gezamenlijke provincies hebben aandacht gevraagd voor uitvoerbaarheid,
haalbaarheid en betaalbaarheid van het akkoord.

Kosten en dekking

Uiteraard heeft het ondertekenen van het Klimaatakkoord op zichzelf geen
financiële gevolgen. De uitvoering van energie- en klimaatbeleid heeft wel
gevolgen. Besluitvorming hierover vindt plaats via de begroting.
De provincie Zeeland loopt op basis van de voorstellen m.b.t. de opcenten in
theorie inkomsten mis. Op basis van de historische ontwikkelingen voor wat
betreft het aantal auto’s en gewichtsklasse schat het college de derving aan
inkomsten in op ongeveer € 0,5 miljoen in 2020, oplopend tot € 2,5 miljoen in
2024. In 2025 is de derving ongeveer € 1 miljoen (aangezien het tarief
Elektrische Voertuigen naar 75% gaat), en vanaf 2026 is er geen derving
meer voorzien.
In de provinciale meerjarenraming is (vanuit het voorzichtigheidsprincipe)
geen autonome stijging van het aantal en het gewicht van motorrijtuigen
opgenomen.
Het Rijk stelt dat als de totale inkomsten niet dalen er geen compensatie
nodig is.
Het college geeft aan dat Zeeland in IPO-verband nadrukkelijk blijft lobbyen
voor compensatie van de gederfde inkomsten.

Klimaateffecten

Doel is een CO2-reductie van 49% in 2030 en 95% in 2050.

Overige informatie
Resultaat na
commissiebehandeling:

De commissie is van mening dat het statenvoorstel voldoende is onderbouwd
voor behandeling in PS van 25 oktober 2019.
Er is een brief van PS aan GS opgesteld met wensen en bedenkingen bij de
concept-Regionale Energie Strategie.
Deze brief wordt met het statenvoorstel ter vaststelling geagendeerd in PS
van 25 oktober 2019.

