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Naar aanleiding van agendapunt van de raad nr. 27_______________________________________
Onderwerp: Reductie CO2 -uitstoot als basis voor het tegengaan van ongewenste
klimaatveranderingen en vermijden ongewenste consequenties als gevolg van het GEA___________
De Raad van de gemeente West Maas en Waal in vergadering bijeen op 20 juni 2019
Overwegende dat,
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•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

De basis voor de reductie de C02.uitstoot in 1990 is;
De rijksoverheid volgens het Nationaal Klimaatakkoord een C02-reductie wil van meer dan 49
% in 2030 en 80-95 % in 2050;
In de conceptklimaatwet staat volgens de tekst op bladzijde 4 van de Koersnotitie
Duurzaamheid en Energiebeleid dat minimaal 49% reductie van broeikasgassen in 2030 en
95% in 2050 bereikt moet worden;
Er broeikasgassen zoals methaan zijn, waarvan het effect ongeveer 26 maal groter is dan het
effect van CO2;
In een gemeente als West Maas en Waal een grote agrarische sector is, die verschillende
broeikasgassen produceert;
De agrarische sector innoveert om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen;
De gemeente West Maas en Waal zich gecommitteerd heeft aan het Gelders Energieakkoord
(GEA);
Het GEA inhoudt dat de CC>2-reductie in 2030 55% moet bedragen en in 2050 100%;
Wanneer, volgens het GEA, 100% ongenuanceerd is vastgelegd, sectoren als de agrarische
en transport in grote problemen kunnen komen;
Het GEA inhoudt dat 16% van het energieverbruik in 2023 duurzaam opgewekt moet zijn en
volgens de conceptklimaatwet de opwekking van het gebruik in 2050 100%;
De opgave tot 2030 zich lijkt te beperken tot het duurzaam opwekken van elektriciteit;
De gemeente West Maas en Waal haar aandeel binnen de RES van regio Rivierenland zal
moeten leveren en zo binnen Gelderland en uiteindelijk binnen Nederland;
De focus op dit moment onlogische wijs ligt op het opwekken van duurzame elektrische
energie (28 TJ in 2030 binnen onze RES) met hoofdzakelijk zonnepanelen en windmolens;
Het van belang is om het uitgangspunt (reductie C02-uitstoot) vast te houden;
Om onze positie voor de opgave te bepalen is het noodzakelijk dat we onze C02-uitstoot in
1990 weten en die van de andere gemeenten binnen de regio Rivierenland. Onze huidige
uitstoot en die van andere gemeenten binnen de regio Rivierenland.

De raad,
Gehoord hebbende de beraadslaging,
verzoekt het college om de C02-uitstoot van de gemeenten binnen onze RES in 1990 en nu te
leveren, om onze bijdrage op basis van C02-uitstoot te bepalen en om de tekst van het GEA te
controleren op onbedoelde consequenties voor bedrijfsleven en burgers.
en gaat over tot de orde van de dag.
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