
Campagne NRP Spaar Het Klimaat Provincies/EK 2019 Bekijk de webversie

Stemadvies vandaag: Wie wil zich inspannen om de provincie te laten werken aan energie- én 

ruimtebesparing in uw provincie(s)

Groningen

Geert Kamminga (D66, Lijst 4, nr. 2)
D66 Groningen wil niet langer afhankelijk zijn 

van gas en daarom inzetten op groene energie.

Wim Maat (Partij voor de Dieren, Lijst 10, 

nr. 9)
Mijn inkomsten zijn lager dan mijn lasten. Ik ben 

gepensioneerde met vrouw en een thuiswonend 

kind.
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Noord Holland

Zita Pels (GroenLinks, 

Lijst 7, nr. 1, Amsterdam)
Het is tijd om het 

klimaatprobleem nu écht aan 

te pakken. Energieverspilling 

tegengaan heeft daarbij 

prioriteit!

Michiel Klein (CU, Lijst 

15, nr. 1, Amsterdam)
Wij zetten ons in voor 

duurzame werkgelegenheid en 

een zorgvuldig omgang met de 

aarde. Energetische renovaties 

dragen bij aan beide doelen!

Sigrid Hettinga (D66, Lijst 2, 

nr. 14, Amsterdam)
Voor een voorspoedige 

energietransitie is betrokkenheid 

van bewoners nodig én slimme 

financiering.

Daar zet ik mij voor in!

Gelderland

Céline Blom (D66, Lijst 3, 

nr. 2, Apeldoorn)
Om ervoor te zorgen dat we 

Peter Kerris (PvdA, Lijst 

6, nr. 1, Nijmegen)
Ik geloof in eerlijk delen, ook 

Frans Bruning 

(GroenLinks, Lijst 9, nr. 

2, Brummen)
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voldoende vakmensen hebben 

die bijvoorbeeld zonnepanelen 

plaatsen, huizen isoleren en 

warmtepompen installeren, 

investeert D66 Gelderland in 

onderwijs dat aansluit bij de 

klimaatopgaven.

met generaties na ons. Het klimaat sparen is sparen 

voor nu en de toekomst van 

ons en de wereld

Utrecht

Rob van Muilekom 

(PvdA, Lijst 4, nr. 1, 

Amersfoort)
Verduurzaming van je huis 

dient voor iedereen mogelijk te 

zijn. En inwoners, gemeenten 

en provincie hebben 16% 

duurzaam opgewekte energie 

gerealiseerd in 2023.

Huib van Essen (Lijst 7, 

nr. 1, Utrecht)
GroenLinks kiest voor 

renovatie en herbestemming 

van bestaande gebouwen. We 

voorkomen zo verloedering, 

besparen energie en 

beschermen het groen!

Karin Boelhouwer (Lijst 

7, nr. 2, Wijk bij 

Duurstede)
Met energie kunnen we in Wijk 

bij Duurstede en provincie 

Utrecht een stuk zuiniger 

omgaan. Van groot belang 

voor een gezonde toekomst!

Noord Brabant

Renze Bergsma Anne-Marie Hagar Roijackers Wil van Pinxteren 
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(CDA, Lijst 2, nr. 

2, Woudrichem)
Ik ga voor een 

realistisch en 

betaalbaar 

klimaatbeleid. 

Energetisch 

renoveren draagt bij 

aan een beter milieu 

en scheelt in de 

portemonnee.

Het mag duidelijk zijn 

dat wij het klimaat 

graag willen sparen!!!

(GroenLinks, Lijst 

7, nr. 1, Den 

Bosch)
Voor de generaties 

die na ons komen van 

het allergrootste 

belang: 

energiebesparing en 

schone energie!

(Lokaal Brabant, 

Lijst 11, nr. 1)
Het klimaat akkoord is 

goed voor; economie, 

mens, milieu, verlaging 

energielasten, 

werkgelegenheid. Dit 

vraagt een forse 

overheidsinvestering.

Limburg

Pascale Plusquin (Partij 

voor de Dieren, Lijst 9, 

nr. 1, Heerlen)
Energiebesparing en 

duurzaam hergebruik zijn 

noodzakelijk om een leefbare 

aarde te behouden voor de 

generaties na ons.

Chandra Merx (Partij 

voor de Dieren, Lijst 9, 

nr. 4, Maastricht)
Wij moeten onze 

verantwoordelijkheden nemen 

en een gezonde aarde 

doorgeven aan onze kinderen

Falco van Hassel (Partij 

voor de Dieren, nr. 5, 

Sittard-Geleen)
Energiebesparing is 

noodzakelijk om onze planeet 

leefbaar te houden. Voor onze 

én toekomstige generaties.
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Zeeland | Zuid-Holland

Zeeland: Jan Henk Verburg (CU, 

Lijst 8, nr. 1)
Vanuit de zorg voor onze aarde moeten 

we stevig inzetten op energetische 

renovatie. En op innovatie en duurzame 

werkgelegenheid.

Zuid-Holland: Ellen Verkoelen (50 Plus, 

Lijst 8, nr. 15)
Altijd eerst energie besparen maar de enorme 

hoeveelheid warmte die we nu verspillen door 

het de lucht en water in te pompen ook 

aanwenden!

Stemadvies gebaseerd op eigen verklaring kandidaat

Alle leiders van provinciale politieke partijen zijn in oktober 2018, januari 2019 en 

afgelopen week na de beoordeling door PBL van het ontwerp-klimaatakkoord 

benaderd met de vraag of ze de verklaring onderschrijven, opgesteld door het 

Nationaal Platform voor Transformatie en Renovatie, die een zorgvuldige ruimtelijke 

afweging bepleit tussen uit- en inbreiding, én verduurzming van de bestaande bouw 

op een hoger tempo én kwaliteitsniveau van energiebesparing wil brengen. 

Op de website https://www.ikspaarhetklimaat.nl/kandidaten-provinciale-staten-

verkiezingen treft u alle kandidaten die zich in de komende 4 jaar willen inspannen 

voor dit vraagstuk.

ChristenUnie, D66, Groenlinks, CDA, PvdA, en ook de VVD uit drie provincies 

hebben met hun lijsttrekkers meegewerkt aan een nationaal debat in over 

energiebesparing en de taak van de  provincies zoals afgesproken in het 

klimaatakkoord.

Als u zich afvraagt waarom in uw provincie of van uw partij niemand zich heeft 
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gemeld, dan hopen wij dat u zich richting uw voorkeurspartij of kandidaat richt en 

alsnog oproept om de verklaring te ondertekenen op www.ikspaarhetklimaat.nl

In de komende maand(en) zullen wij adviezen blijven geven over college-akkoorden 

en vervolg daarop.

Resultaten Debat Provinciale rol Klimaatakkoord

NRP Spaar het Klimaat organiseerde op 31 januari j.l. in het kader van de 

Provinciale Statenverkiezingen van heden, 20 maart, een gesprek en debat met 6 

lijsttrekkers van provincies: Zita Pels (GroenLinks), Dennis Heijnen (CDA), Rob van 

Muilekom (PvdA), Michiel Klein (ChristenUnie), Tiko Smetsers (D66) en André van 

Schie (VVD).

Alle aanwezige partijen gaven aan dat de provincie méér kan doen richting 

gemeenten, onderwijssector, vastgoedsector (inclusief woningcorporaties) als het 

gaat om energiebesparing. Niet elke partij ziet een doorslaggevende rol, maar het 

thema heeft binnen de provincies een veel groter gewicht gekregen in de afgelopen 

jaren.

De noodzaak van versnelling van de energietransitie is groter  geworden.

De mogelijkheden zijn óók toegenomen dankzij prijsdalingen en innovaties. 

De kennis én de uitvoering moet gaan toenemen om regionale energie-strategie en 

visies in praktijk te brengen.

NRP partners hebben die kennis en uitvoeringskracht, en zijn bereid deze in te 

zetten in provincies die een structureel en consistent beleid neerzetten.

 

Wie staan er achter NRP / Spaar het Klimaat?

De campagne "Ik spaar het klimaat" richt zich op politici en burgers die streven naar een 

efficiënter en duurzamer gebruik van ruimte, gebouwen en energie.

Welke maatregelen zijn er nodig op nationaal, regionaal én lokaal niveau om het aantrekkelijker 

te maken voor u als burger om de woning te verbeteren?

Dat is de kern van onze campagne, waarin wij sinds 2005 aandacht blijven besteden aan het 

http://www.ikspaarhetklimaat.nl/
https://vuyk-onderzoek-ontwerp-advies.email-provider.nl/link/8f3psnsluc/soibjq7ctz/nns37db5r7/2kzf62e7kj/3i94gmnevk


belang dat politici er óók aandacht aan besteden.

Kandidaten die zich willen profileren op dit thema, kunnen ook een beroep doen op de inzet van 

NRP Spaar het Klimaat in hun provincie!

Impressie van het NRP Spaar het Klimaat symposium in 

2018

Drenthe
Geen verklaringen voor zorgvuldig ruimtegebruik cq. energiebesparing in de gebouwde 

omgeving getekend

Flevoland
Geen verklaringen voor zorgvuldig ruimtegebruik cq. energiebesparing in de gebouwde 

omgeving getekend

Fryslân
Geen verklaringen voor zorgvuldig ruimtegebruik cq. energiebesparing in de gebouwde 

omgeving getekend

Deze e-mail is verstuurd aan statengriffie@provincie-utrecht.nl.

Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt u zich hier afmelden.

U kunt ook uw gegevens inzien en wijzigen.
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Voor een goede ontvangst voegt u info@spaarhetklimaat.nl toe aan uw adresboek.
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