
Goede middag leden de commissie KNM van de Provinciale Staten, 

Mijn naam is Piet Jansen, ik sta hier namens de Grootouders voor het Klimaat. 
Grootouders voor het Klimaat is een groep bezorgde grootouders. Wij maken 
ons zorgen  juist omdat onze kleinkinderen in de problemen komen als wij niet 
snel stevige maatregelen nemen.  Naar aanleiding van het tot stand komen van 
het coaliBe akkoord, heb ik u allen al gemaild, dat wij blij waren met de idealen, 
maar dat er nauwelijks enige concrete uitwerking te vinden was. Ik had 
aangekondigd, u om die reden te blijven volgen. Hier ben ik dan.  

Gedeputeerde Staten vragen u om de afgesproken doelstellingen en 
maatregelen voort vloeiend uit het Klimaatakkoord te ondertekenen. Maar ik 
lees ook: “Het IPO heeI voor het Klimaatakkoord reeds aangegeven dat het 
eigen belasBnggebied van de provincies een breekpunt is”. Is dit serieus? Dit 
lijkt op chantage. Vindt u het niet beter het eigen belasBnggebied als apart 
dossier te behandelen? 

Nederland heeI zich vastgelegd op de volgende doelen: 

• In 2030 minimaal 49% minder broeikasgassen uitstoten t.o.v. 1990 en in 
2050 95%.  

• Nederland moet in 2050 circulair zijn. 50% minder verbruik van primaire 
grondstoffen in 2030.  

• WarmtetransiBe van de bebouwde omgeving naar aardgasloos in 2050.  

De provincie heeI een belangrijke taak in de uitvoering van deze afspraken. 
Hoe gaat de provincie Zuid-Holland die afspraken realiseren? In verschillende 
bijlagen in de agenda voor deze vergadering, lees ik vooral overwegingen. Ik 
zoek aanzet tot uitvoering.  
In het coaliBeakkoord staat dat voor de periode 2020-2023 middelen 
beschikbaar worden gesteld voor “schone energie”. Ik ben een bezorgde 
grootouder, geen financieel expert, maar het vrijgemaakte bedrag komt mij niet 
erg hoog over. 
Klimaatverandering is niet het enige probleem dat de provincie moet helpen 
oplossen. In de Staten vergadering van vanmorgen is het sBksto[eleid aan de 
orde geweest. Hoe gaat de provincie ervoor zorgen dat de aanpak van sBkstof 
ook goed is voor het klimaat? Werken sommige subsidieregelingen niet 



averechts? En dan bedoel ik niet de vrijstelling MRB voor elektrische auto’s. Ik 
denk wel aan subsidie op fossiele brandstoffen.  

In het coaliBe akkoord zeggen de samenwerkende parBjen: 
“Wij willen een provincie waar de kwaliteit van water, lucht en natuur vooruit 
gaat.” Hoe gaat u er aan meewerken dat dit reëel wordt? 

“We onderzoeken de mogelijkheid voor een programma: investeren in klimaat 
en groen” Hoe wordt dit onderzoek gedaan? Wat betekent investeren in 
klimaat voor u? Is er al een voorlopig rapport van het beloofde onderzoek? 

“We onderzoeken de mogelijkheid om in het landelijk gebied meer ruimte te 
voorzien voor bomen, zonder dat het ten koste gaat van het open gebied en de 
boerenlandvogels.” – Ik was zaterdag op een boomplantdag. 1500 bomen als 
windscherm voor een voedselbos van 10 Ha. Heel goed, maar alleen daarmee 
gaan we het klimaat niet redden. Is er een sBmuleringsregeling? 

“In 2018 hebben we het voortouw genomen om van klimaat adapBef bouwen, 
de standaard te maken. Komende periode gaan we deze plannen verder 
uitwerken en met elkaar in de prakBjk brengen.” In dat zelfde jaar heb ik Mevr. 
Bom een rapport van de provinciale landschapsarchitect zien aannemen. Heel 
futurisBsche plaatjes. Is hier al iets mee gedaan? 

“We zullen ons inzecen om bij industriële processen vrijkomende CO2 circulair 
te gebruiken, bijvoorbeeld in de glastuinbouw. “ Tuinders die nog gas verstoken 
voor verwarming, hebben zelf CO2 zat. Tuinders die geïnvesteerd hebben in 
geothermie, moeten zeer hoge kosten maken om CO2 te kunnen doseren. CO2 
is duurder dan aardgas. Daar kan ik met mijn pet niet bij. Wilt u hier aandacht 
aan besteden? 
  
Instemming door uw raad betreI in het bijzonder: duurzame energie, ruimte, 
natuur, landbouw, mobiliteit en regionale economie op basis van 
uitvoerbaarheid, haalbaarheid en betaalbaarheid. Met name deze laatste 
voorwaarden steken ons hevig. Met zijn allen hebben wij de natuur en het 
klimaat al ernsBg beschadigd. Het uitvoeren van de klimaatplannen agankelijk 
stellen van haalbaarheid en betaalbaarheid is de schade, die onze generaBe  
maakte nog meer op rekening van onze kleinkinderen  schrijven. Dat kan echt 
niet meer. 



Namens onze kleinkinderen vraag ik u toe te zien dat de vele goede 
bedoelingen in het coaliBe akkoord en deze klimaat nota geschreven, snel in 
concrete plannen worden verwerkt. Onze kleinkinderen verwachten wat van u, 
stel ze niet teleur!  

Namens de Grootouders voor het Klimaat blijf ik u volgen.  Ik kom zo nodig 
terug.


