
 

Schriftelijke vragen (art. 39 Reglement van Orde) 
 
aan de voorzitter van Provinciale Staten van Gelderland 
 
datum 
: 

9 mei 2018 

van 
: 

Janneke Slingerland 

onderwerp 
: 

Voortgang GEA 

 
 
Inleiding 
Drie jaar geleden heeft de provincie het Gelders Energie Akkoord ondertekend. Inmiddels hebben zich 
meer dan 200 partijen aangesloten. Ook alle Gelderse gemeenten zijn aangesloten. Gelderland is 
trots op het GEA. Het is mooi dat zoveel partijen zich verenigen achter de doelstelling van het GEA. Er 
wordt ontzetten veel gesproken ‘genetwerkt’.  
 
De ChristenUnie leest in het document over de voortgang het volgende: 
Het ís ondoenlijk de rijkdom aan programma’s en projecten in een kort bestek neer te zetten. In de 
bijlage is een samenvatting gemaakt van de stand van zaken van álle thema- en programmatafels, 
inclusief de door hun geconstateerde kansen, dilemma’s en beperkingen. Over het algemeen kan het 
secretariaat van het GEA constateren dat de meeste partijen volop aan het werk zijn, concrete 
voorstellen worden gedaan en resultaten worden bereikt. 
Goed om te zien dat het GEA tevreden is over de voortgang. Maar wat is er nu concreet gerealiseerd, 
wat zijn de cijfers? De ChristenUnie constateert dat het – ook als je je erin verdiept – lastig is om 
concrete cijfers te destilleren uit de diverse monitors (aangeven) 
 
 
Vraag/Vragen* 

1. Hoeveel megawatt is er verduurzaamd in Gelderland in de afgelopen vijf jaar? 
2. Wat is er gerealiseerd in duurzame opwek via zon, wind en andere 

duurzaamheidsmaatregelen in onze provincie? 
3. Wat is in Gelderland aan besparing op het verbruik gerealiseerd door isolatie en 

andere maatregelen van energiebesparing? 
4. Wat is er (in cijfers) bereikt als gevolg van de inspanningen van het GEA? 

 
De ChristenUnie maakt zich zorgen dat de gekozen brede overlegvorm de voortgang teveel in de weg 
kan staan.  
 

5. Graag een analyse/evaluatie van het functioneren van het GEA, met als insteek: 
zoeken naar mogelijkheden om de voortgang te bevorderen en om stroperigheid te 
beperken. 

Graag uw reactie op de eerste vier punten en op de vraag of een lichtvoetige evaluatie kan 
plaatsvinden.   
 
 
 
 


