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Reactie motie: stuur de gaswinning met pensioen 

Geachte dames en heren, 

Aanleiding 
U ontvangt deze brief omdat u de motie 'stuur de gaswinning met pensioen' hebt aangenomen. In deze brief 
informeren wij u hoe uitvoering is gegeven aan deze motie. 

Eerdere behandeling in PS 
Het betreft een aangenomen motie van 17 december 2017 van de SP, Groenlinks, Partij voor het Noorden, 
Partij voor de Dieren, Christenunie, CDA en PvdA. De fracties D66, WD, PW en Groninger Belang stemden 
tegen de motie. 

In de motie spreken uw Staten uit dat: 

het investeren van het ABP-geid in de fossiele industrie in het algemeen, en in de NAM in het bijzonder, 
vanwege de schadelijke maatschappeiijke gevolgen onwenselijk is. Provinciaie Staten roepen het college op om 
via de daarvoor beschikbare en geëigende kanalen bij het ABP te pleiten om, waar juridisch en technisch 
mogeiijk, te de-investeren uit fossieie beleggingen, om geen nieuwe investeringen te doen in de 
aandeelhouders van de NAM of overige fossieie energiebedrijven, en voor het verantwoorder beleggen van het 
hiermee vrijgekomen geld. 

Rol en bevoegdheden PS in deze fase 
De motie is niet gekoppeld aan een bepaald beleidskader. 
In verband met de bevoegdheden is het verder goed om het volgende te benoemen. Het beleggingsbeleid van 
het ABP wordt bepaald door het ABP-bestuur en daarnaast van advies voorzien via het verantwoordingsorgaan 
ABP. In beide organen zijn zowel werkgevers als deelnemers (werknemers en gepensioneerden) 
vertegenwoordigd. Deze drie geledingen zijn tevens eigenaar van het ABP. Politieke partijen hebben hierin 
feitelijk geen rol. Bestuurders, zoals het college van Gedeputeerde Staten hebben een beperkte rol door in IPO-
verband in te stemmen met voorgedragen werkgeversvertegenwoordigers in het ABP-bestuur. 

Vervolg 
Met deze brief gaan wij ervan uit dat de uitvoering van de motie afdoende is opgepakt en daarmee afgerond. 
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Extern betrokkenen 
De meeste directe manier om in gesprek te raken met het ABP-bestuur is vanuit de gezamenlijke werkgeversrol 
van provincies in de vorm van het portefeuiliehoudersoverleg personeelszaken. Op initiatief van de provincie 
Groningen is een vertegenwoordiging van het ABP-bestuur twee maal uitgenodigd door het 
portefeuiliehoudersoverleg om het gesprek aan te gaan over het beleggingsbeleid en de wijze waarop er met 
duurzaamheidsdoelen en specifiek de investeringen in de fossiele sector wordt omgegaan. Het ABP-bestuur 
heeft hier gehoor aan gegeven en de bestuursvoorzitter mevrouw Wortmann-Kool is het gesprek aangegaan 
met de portefeuillehouders. 

Nadere toelichting 
Uitleg ABP 
In beide bijeenkomsten heeft het ABP-bestuur aangegeven wat er momenteel gebeurt om een duurzamer 
beleggingsbeleid te realiseren. Het ABP is qua vermogenspositie een van de grootste pensioenfondsen ter 
wereld, met een beschikbaar vermogen van meer dan 400 miljard euro (bron: jaarverslag 2017). De 
beleidskeuzes van het ABP hebben daarom impact, maar het kost tijd om de juiste investeringen te vinden om 
de beleggingsportefeuille te verduurzamen. Vanaf 2020 zijn er afrekenbare doelen gesteld om verder te 
verduurzamen, waaronder een verdubbeling van de portefeuille in duurzame beleggingen (naar 58 miljard euro) 
en een vervijfvoudiging in beleggingen in duurzame energie (naar 5 miljard euro). 

Inzet portefeuillehouders 
De portefeuillehouders hebben naar aanleiding van het gesprek met mevrouw Wortmann-Kool aangegeven 
meer te willen zien op het gebied van verduurzaming en terugbrengen van de fossiele investeringen en blijven 
daarom kritisch op het tempo van de transitie die nu plaatsvindt. Er is afgesproken de ontwikkelingen te blijven 
volgen en zo nodig via het portefeuilleoverleg opnieuw het gesprek aan te gaan met het ABP-bestuur over de 
voortgang van de verduurzaming van de beleggingsportefeuille. 

Afsluitend 
Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

Hoogachtend, 

Gedeputeerde Staten van Groningen: 

voorzitter. 

locosecretaris. 


