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Onderwerp

Behandelvoorstel Motie 901 Betrokkenheid bij uitvoering Klimaatakkoord

 
Advies

1 . Vast te stellen de GS-brief aan PS waarin een behandelvoorstel voor motie 901 Betrokkenheid

bij de uitvoering van het Klimaatakkoord wordt gegeven; 

2. Vast te stellen de publiekssamenvatting bij het Behandelvoorstel motie 901 Betrokkenheid bij

de uitvoering van het Klimaatakkoord.
 
Besluit GS
Vastgesteld met een machtiging voor de portefeuillehouder om in de brief aan PS:
- Op p.2 bij het onderdeel ‘De gebouwde omgeving’ toe te voegen dat in het coalitieakkoord over
woningbouw is opgenomen dat verduurzaming niet ten koste mag gaan van het aantal en de
snelheid;
- Op p.3 bij het onderdeel ‘Industrie’ als voorbeeld van de gesprekken met externe stakeholders
het Havengebied te noemen met daarbij als voorbeelden het Rotterdams Klimaatakkoord en de
afspraken met Deltalinqs.
 

Bijlagen

1 . GS-brief aan PS met het behandelvoorstel voor Motie 901 Betrokkenheid bij de uitvoering van

het Klimaatakkoord

2. 20191113 Motie 901 Betrokkenheid bij de uitvoering van het Klimaatakkoord

Status Datum vergadering Gedeputeerde Staten Eindtermijn

A-Openbaar 17 december 2019 nvt
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1 Toelichting voor het College

 

Zie voor de inhoudelijke toelichting de GS-brief aan PS

 

Financieel en fiscaal kader

Dit voorstel heeft geen financiële consequenties. De kosten voor de uitvoering van maatregelen

op het gebied van participatie en betrokkenheid worden binnen de diverse projecten begroot.

Deze projecten worden opgenomen in de Gewijzigde begroting die in het voorjaar van 2020 aan

PS wordt voorgelegd. Ter toelichting op die Begroting wordt het Uitvoeringsprogramma Schone

energie voor iedereen ook in het voorjaar opgeleverd. 

 

Juridisch kader

De maatregelen bevinden zich binnen de juridische kaders van de wet. 

 

2 Voorafgaande besluitvorming

 Provinciale Staten hebben op 13 november 2019 ingestemd met het Klimaatakkoord. 

 

3 Proces

 

Provinciale Staten hebben bij de behandeling van het Klimaatakkoord twee moties aangenomen.

In dit GS-voorstel wordt een behandelvoorstel gedaan voor Motie 901 Betrokkenheid bij de

uitvoering van het Klimaatakkoord. Separaat ontvangt u een behandelvoorstel voor Motie 903

Kernenergie. 

 

4 Participatie

 

De motie handelt over betrokkenheid en participatie bij de uitvoering van het Klimaatakkoord,

enerzijds door Provinciale Staten en anderzijds door de bewoners van Zuid-Holland. In het

behandelvoorstel wordt aangegeven op welke manier de betrokkenheid en participatie binnen en

buiten de organisatie van de provincie wordt vormgegeven. Het voorstel is tot stand gekomen

door de samenwerking van de beleidsmedewerkers op de verschillende onderdelen van het

Klimaatakkoord. 

 

5 Communicatiestrategie

 

Dit voorstel en de brief aan PS worden via de reguliere kanalen bekendgemaakt (publicatie GS-

voorstel en bijlagen, toezending aan PS en plaatsing op SIS. Wanneer de inhoudelijke

planvorming tot stand komt wordt die aangevuld met communicatiestrategie. 

 


