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Groningen, 25 juni 2015 

Aan: College van Gedeputeerde Staten van de Provincie Groningen 

Betreft: Vraag aan GS inzake energietransitie / uitstoot broeikasgassen 

De rechtbank in Den Haag heeft op 24 juni jl. beslist dat de Staat meer moet doen om de 
uitstoot van broeikasgassen in Nederland te verminderen. De Staat moet ervoor zorgen dat 
de uitstoot in Nederland in 2020 ten minste 25% lager is dan in 1990. De zaak is 
aangespannen door de sbchting Urgenda, een burgerplatform dat zich bezig houdt met de 
ontwikkeling van plannen en maatregelen ter voorkoming van klimaatverandering. De 
stichting treedt in deze zaak ook op namens 886 personen. 

Huidig beleid onder de norm 
Partijen zijn het erover eens dat de ernst en omvang van het klimaatprobleem het 
noodzakelijk maken om maatregelen te nemen ter vermindering van de uitstoot van 
broeikasgassen. Op basis van het huidige beleid van de Staat zal Nederland in 2020 een 
vermindering van ten hoogste 17% bereiken. Dat is onder de norm van 25 tot 40% die in de 
klimaatwetenschap en het internationale klimaatbeleid noodzakelijk wordt geacht voor de 
geïndustrialiseerde landen. 

Staat moet bescherming bieden 

De Staat moet meer doen om het dreigende gevaar veroorzaakt door de klimaatverandering 
te keren, gegeven ook zijn zorgplicht voor de bescherming en verbetering van het leefmilieu. 
De effectieve controle op het Nederlandse emissieniveau is een taak van de Staat. Daarnaast 
zijn de kosten van de door de rechtbank bevolen maatregelen niet onaanvaardbaar hoog. De 
Staat kan zich niet verschuilen achter het argument dat de oplossing van het wereldwijde 
klimaatprobleem niet alleen afhangt van Nederlandse inspanningen. Elke vermindering van 
uitstoot draagt namelijk bij aan het voorkomen van een gevaarlijke klimaatverandering. 
Nederland zou als geïndustrialiseerd land hierin voorop moeten lopen. 

De rechtbank betreedt met dit bevel niet het terrein van de politiek. De rechtbank moet 
rechtsbescherming bieden, ook in zaken tegen de overheid. Tegelijkertijd moet zij de vrije 
beleidsruimte van de overheid respecteren. Daarom past de rechter terughoudendheid. Dat 
is een reden om het bevel te beperken tot 25%, de ondergrens van de norm van 25 tot 40%. 

Vragen aan het College van Gedeputeerde Staten: 

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

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

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? 



4. Welke stappen zal het College extra zetten om vanuit de Provincie Groningen bij te 
dragen aan de C02 reductie van minimaal 25% in 2020? 

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? 

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

Uw schriftelijke reactie op bovenstaande vragen wordt zeer op prijs gesteld. 

Namens de D66-fracde, 

Bianca Kruize 


