
‘M io /t--oIq

Partij voor
-

deDieren

________

‘1 ;mmrn
Statenfractje Noord-Holland

Motie van ondersteuning: prioriteit versterking energie-infrastructuur N-H

De Provinciale Staten in vergadering bijeen op 18 november 2019

overwegende

• Dat het tegengaan van klimaatverandering hoge prioriteit heeft;
• Dat Noord-Holland heeft uitgesproken zich te committeren aan het tijdig halen van de

afspraken die zijn vastgelegd in de Parijs-akkoorden;
• Dat deze afspraken onder andere betekenen dat moet worden ingezet op beperking van de

uitstoot van C02 en andere broeikasgassen;
• Dat deze afspraken voorts doelen bevatten ten aanzien van duurzame energieopwekking en

gebruik;

voorts overwegende

• Dat het grootschalig opwekken van duurzame energie alleen zinvol is, als de infrastructuur
om deze te transporteren naar de afnemers voldoende ruimte en bedrijfszekerheid biedt
hiervoor;

• Dat uit de recent uitgevoerde Systeemstudie naar voren komt dat in Noord-Holland op tal
van plaatsen knelpunten zijn die de mogelijkheden voor grootschalige opwekking en
transport van duurzame energie verhinderen;

• Dat de netbeheerders het netwerk pas mogen opwaarderen, wanneer de vraag naar extra
capaciteit concreet is, en dus volgend op de ontwikkeling van projecten voor de opwekking
van duurzame energie;

• Dat hierdoor vertraging ontstaat in de realisatie van projecten voor de opwekken van
duurzame energie;

• Dat door deze vertraging bijvoorbeeld coöperaties en ondernemers die hier energie willen
steken in duurzame opwekking, ontmoedigd raken;

spreekt uit

• Dat het op orde brengen, verzwaren en door-ontwikkelen van de energie-infrastructuur een
essentiële voorwaarde is voor het slagen van de energietransitie
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roept het College van GS op

• alles in het werk te stellen om samen met andere overheden en de netbeheerders de
knelpunten in zowel wet- en regelgeving als fysiek, proactief op te lossen en de
infrastructuur zo spoedig mogelijk op orde te brengen zodat het netwerk klaar is om de extra
vraag vanuit de energietransitie aan te kunnen;

• hiertoe er bij de netbeheerders op aan te dringen om te beginnen met het verzwaren van de
infrastructuur rond die gebieden in Noord-Holland die in potentie op korte termijn het
meeste kunnen bijdragen aan de transitie naar duurzame energie;

• zich door PS gesteund te weten bij het voortvarend realiseren van deze doelen;

en gaat over tot de orde van de vergadering
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