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Schriftelijke vragen inzake energietransitie en uitstoot van 
broeikasgassen 

Geachte mevrouw Kruize, 

Voor deze zomer heeft u ons, namens de D66 fractie, vragen gesteld over 
energietransitie en de uitstoot van broeikasgassen in relatie tot de uitspraak van de 
rechtbank in Den Haag in de zaak die is aangespannen door de stichting Urgenda. 
Met deze brief beantwoorden wij uw vragen, waarbij wij onze excuses aanbieden 
voor de late beantwoording. 

Vraag 1 
Heeft het College kennis genomen van de uitspraak van de rechtbank in deze 
zaak? 

Antwoord: jazeker, wij hebben het proces nauwlettend gevolgd. 

Vraag 2. 
Wat kunnen volgens het College de gevolgen van deze uitspraak zijn voor het 
energiebeleid in de provincie Groningen? 

Antwoord: Het collegeakkoord geeft al aan dat wij ambitieus zijn en lef willen tonen, 
mede omdat wij de gevolgen van de inzet van fossiele brandstoffen zien. Onze 
ambities worden gesterkt door deze uitspraak en wij verwachten dat de uitspraak 
de haalbaarheid van doelen dichterbij brengt, bijvoorbeeld als het gaat om 
opwekking van duurzame energie. 

Vraag 3. 
Groningen wil koploper zijn als het gaat om duurzame energie. Hoe kan deze 
uitspraak ons helpen om daar zo snel mogelijk mee aan de slag te gaan? 

Antwoord: De uitspraak van de rechter versterkt onze lobby richting het rijk. 
Wij willen ambitieus zijn, maar tegelijk concrete, haalbare doelen stellen. 
Wij zullen in het voorjaar van 2016 een nieuw Energieprogramma aan Provinciale 
Staten voorleggen. In aanloop naar het programma zullen wij Provinciale Staten 
consulteren en op die momenten graag met Provinciale Staten het gesprek over dit 
thema voeren. In het programma zal komen te staan waar wij op in willen zetten. 
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Vraag 4. 
Welke stappen zal het College extra zetten om vanuit de Provincie Groningen bij te 
dragen aan de CO2 reductie van minimaal 25% in 2020? 

Antwoord: Wij willen ambitieus zijn, maar tegelijk haalbare doelen stellen. 
Voor het overige verwijzen wij naar het antwoord op vraag 2 en 3 m.b.t. het op te 
stellen Energieprogramma. 

Vraag 5. 
Is het College het met D66 eens dat voor een koploperspositie een hogere 
minimumgrens voor reductie van broeikasgassen mag worden gehanteerd in de 
provincie? Zo ja, welke grens zou het College dan nastreven? 

Antwoord: Voor de reductie van broeikasgassen ligt de beantwoording niet 
eenvoudig. Groningen heeft veel fossiele en energie-intensieve industrie ten 
behoeve van Nederland of zelfs nog breder. Daarmee heeft Groningen een 
bovengemiddelde uitstoot. Met het Energieprogramma gaan wij ons best doen 
reductie van broeikasgassen te realiseren. 

Vraag 6. 
Op welke wijze gaat het College invulling geven aan het 'koploperschap' van 
Groningen in de energietransitie tussen nu en 2020? 

Antwoord: Zie het antwoord bij vraag 4. 

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

Hoogachtend, 

Gedeputeerde Staten van Groningen: 

, voorzitter. 

, secretaris. 


