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Korte titel motie

1,5 graden leidend

De Staten, in vergadering bijeen op
gehoord hebbende de beraadslaging;
constaterende dat
Bij de commissievergadering op16 januari 2019 bleek dat de startnotitie voor de RES
waarschijnlijk nog tot november op zich laat wachten.
Dat na de startnotie nog nieuw klimaat- en energietransitiebeleid moet worden
geformuleerd, en ook dan pas een begin zal worden gemaakt met aanpassing van lopend
beleid op deze en andere gebieden aan de dan vastgestelde uitgangspunten.
De uitgangspunten nog uitgaan van tekortschietende doelen om de temperatuur stijging
tot 1.5 graden te beperken.
Dat de gedeputeerde aangaf dat een aanpassing van de uitgangspunten een nieuwe
uitspraak van Provinciale Staten vraagt.
Dat de provinciale organisatie tot de nieuwe uitspraak van Provinciale Staten feitelijk werkt
op basis van tekortschietende uitgangspunten en dat dit een kostbare verspilling van tijd
en capaciteit is.
Dat dit probleem zo urgent is dat er geen tijd en capaciteit mogen worden verspild en een
heldere uitspraak van Provinciale Staten zo snel mogelijk vereist is.
overwegende dat
Nederland zich heeft verbonden aan het klimaatakkoord van Parijs.
Dat daarmee maximaal 1.5 graad temperatuurstijging leidend is geworden.
Dat het 'carbon budget' daarmee gelimiteerd is.
De IPCC rapporten aangeven dat het 'carbon budget' na 2030 op is indien er geen

effectieve maatregelen worden genomen.
De CO2 en andere broeikasgassen die nu uitgestoten worden in de toekomst weer uit de
atmosfeer moeten worden verwijderd (zogenaamde negatieve emmissies) wanneer er nu
geen effectieve maatregelen worden getroffen.
Negatieve emissies vooral gerealiseerd moeten worden via biomassa en daarmee een
groot beslag leggen op de beschikbare agrarische gronden, en dat dit zeer ongewenst is.
Er een reëel perspectief is dat bij een maximum stijging van 1,5 graad de
zeespiegelstijging voor Fryslân in 2100 tot 1 meter kan worden beperkt en in 2200 tot 3
meter.
Dat de risico's op een zeespiegelstijging van 5 meter in 2100 significant zijn bij een stijging
boven de 1,5 graad.
Dat het daarom van existentieel belang voor Fryslân is dat de temperatuurstijging tot 1.5
graad wordt beperkt.
Dat je van anderen moeilijk een grote inspanning kunt vragen wanneer je zelf niet het
goede voorbeeld geeft.
Dit betekent dat de uitstoot van broeikasgassen voor 2030 naar nul moet worden
gereduceerd.
Dit op zijn minst betekent dat de energiebehoefte van Fryslân in 2030 voor 100% uit
fossielvrije bron moet komen.
spreken haar mening uit
Als provincie de doelstelling van 1,5 graad over te nemen en dit tot kern te maken van
nieuw en bestaand beleid.
Te kiezen voor beleid dat geen negatieve emissies vereist om de doelstellingen te halen.
De provincie alle maatregelen moet nemen die nodig zijn om de energiebehoefte van
geheel Fryslân voor 2030 100% fossielvrij te maken.
Bovenstaande uitgangspunten als basis te nemen voor een verdere uitwerking van de
startnotie RES.
Verzoeken het college uiterlijk mei 2019 deze startnotie aan te leveren voor vaststelling in
PS

en gaan over tot de orde van de dag
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