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Het Programmaplan is uitgebreid besproken in de commissie. Voor de detailpunten wordt verwezen
naar het commissieverslag.
Hoofdlijnen van hetgeen aan de orde werd gesteld zijn:
•
Hoe realistisch zijn alle doelen en hoe verhouden alle doelen voor de verschillende jaartallen
zich toe elkaar? Ook moeten doelen concreter.
•
Hoe zit het met de gehanteerde eenheden en hoe wordt e.e.a. gemonitord?
•
Er is behoefte aan een analyse en verbanden; wat is de concrete opgave voor 2030, gegeven
alle variabelen die er zijn. Wat is het verband tussen doelen, activiteiten en effect?
•
Er zijn veel vraagtekens over het aspect Biomassa. Is dit een goed alternatief, mede gezien
het onderzoek dat door GS is aangekondigd?
•
Urgenda heeft een lijst met maatregelen opgesteld is dit iets om als provincie Utrecht naar te
kijken?
•
Een aantal partijen mist nog een (uitgebreidere), visie op kernenergie, thorium, waterstof,
aardwarmte, etc.
•
Graag meer inzicht in het adaptieve karakter van het plan.
•
Ook moet de voorbeeldfunctie van de provincie minder vrijblijvend.
•
Hoe grijpt de stikstofproblematiek in op dit plan?
Vanuit GS wordt aangegeven dat de provincie kiest voor doen! Het adaptieve karakter wordt
geborgd doordat innovatie duidelijk in beeld is en er, via de programmatische aanpak, ingespeeld kan
worden op nieuwe ontwikkelingen. Er zal nog een analyse worden gemaakt hoe de verschillende
doelen zich tot elkaar verhouden. Ook moeten er voor de verschillende programmalijnen
afrekenbare doelen worden geformuleerd. Voorafgaand aan PS zal een overzicht worden gemaakt
met voor de verschillende sectoren de strategie vanuit het Klimaatakkoord, de rol van de provincie
en hoe dit zich vertaalt in de programmalijnen, inclusief indicatoren voor 2020. Het aangekondigde
onderzoek naar biomassa richt zich op de provincie Utrecht, maar neemt landelijke info wel mee. GS
beamen dat de impact van het stikstofdossier in ogenschouw moet worden genomen. De Urgendalijst zal worden bekeken. Kernenergie is een landelijke afweging. Er volgt nog meer informatie over
hoe de provincie, bv. via de eigen gebouwen, een voorbeeldfunctie kan vervullen.
De commissie adviseert een normaal debat voor de PS-vergadering van 29 januari a.s.
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