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Onderwerp Statenbrief: Duurzaamheid volwaardig meegewogen 

 
Voorgestelde behandeling: ter informatie 

 
 
Geachte dames en heren, 
 
 
Inleiding 

In een initiatiefvoorstel van D66 heeft u aangegeven informatie over de consequenties van provinciale plannen 
voor duurzaamheid te missen en behoefte te hebben aan een overzicht van positieve en negatieve effecten en 
inzicht over de balans tussen deze effecten. Op 22 april 2013 heeft u aan Gedeputeerde Staten opdracht 
gegeven om voor 1 oktober 2013 een voorstel aan u voor te leggen over het volgende:  
 dat bij Ontwerpbesluiten en Statenvoorstellen een toelichting wordt opgenomen over de effecten van het 

besluit of het voorstel voor duurzaamheid zoals gedefinieerd in de Utrecht2040-strategie (PS2010BEM19);  
 dat in beleidsevaluaties, midterm reviews, beleidsmonitoren en andere onderdelen van de beleidscyclus die 

gericht zijn op het volgen van extern gerichte beleidsplannen, het aspect duurzaamheid als één van de 
evaluatiecriteria wordt opgenomen. 

U hebt verder gevraagd bij de invulling rekening te houden met de door u geleverde “Handreiking afweging 
duurzaamheid”. 
 
Essentie / samenvatting 

In deze brief lichten wij de stand van zaken toe en geven aan op welke wijze wij uw verzoek verder invulling 
zullen geven. Per 1 januari 2014 starten wij met het opnemen van een duurzaamheidsparagraaf in 
ontwerpbesluiten en statenvoorstellen. Per 1 januari 2014 zullen tevens alle beleidsevaluaties, reviews en 
monitoren zijn voorzien van een duurzaamheidsparagraaf. Na zes maanden gaan wij graag met u in gesprek over 
de eerste resultaten.  
 
Meetbaar / beoogd beleidseffect 
Beter inzicht in de effecten van het provinciale beleid en uitvoering voor een duurzame ontwikkeling van de regio. 
 
Duurzaamheid volwaardig meegewogen 

Uw wens om duurzaamheid een volwaardige plaats te geven in onze processen sluit goed aan bij onze visie om 
duurzaamheid een integraal onderdeel te laten zijn van ons provinciale beleid. In het verleden hebben wij hier al 
de nodige aandacht aan besteed, maar dat heeft helaas niet geleid tot een concrete invulling. Zo hebben wij 
gewerkt aan de ontwikkeling van een afwegingskader duurzaamheid en een PPP-scan (gerelateerd aan de Staat 
van Utrecht). 
Om duurzaamheid op een effectieve manier te verankeren in de organisatie en daarover op een heldere manier 
te kunnen communiceren, vraagt de nodige zorgvuldigheid. In principe moet het gehele proces, van 



 

  

beleidsontwikkeling tot –uitvoering en –evaluatie, als één geheel worden gezien. Als dit voldoende is geborgd, 
dan kan er sprake zijn van duidelijke rapportages aan concernmanagement, GS en u.  
Op dit moment werken wij in de organisatie aan het verankeren van dit proces en hopen dit voor het eind van dit 
jaar te hebben afgerond. Dit is een belangrijke reden waarom wij de door u gevraagde deadline van 1 oktober niet 
hebben gehaald. Wij hopen dat u hier begrip voor heeft. 
 
Wij willen graag op een korte en bondige manier rapporteren over duurzaamheid. Hoe complexer de invulling van 
duurzaamheid wordt, des te lastiger zal een heldere rapportage tot stand komen. In de duurzaamheidsparagraaf 
zullen wij rapporteren over de effecten van een plan of project op duurzaamheid (en daarmee op de beoogde 
doelen van de strategie Utrecht2040), zoals ook voorgesteld in uw handreiking. Bij de invulling van deze effecten 
kijken wij zowel naar mens, markt als milieu, met daarbij de kanttekening dat wij op een aantal aspecten weinig of 
geen invloed kunnen uitoefenen.  
 
Vervolgprocedure/voortgang 

De voortgang van onze aanpak ziet er als volgt uit: 
 In november en december 2013 ontwikkelen wij met de beleidsafdelingen de concrete verankering van 

duurzaamheid in ons beleid en de vormgeving van een duurzaamheidsparagraaf in ontwerpbesluiten, 
statenvoorstellen en evaluaties; 

 Per 1 januari 2014 starten wij met het opnemen van een duurzaamheidsparagraaf in ontwerpbesluiten en 
statenvoorstellen. 

 Per 1 januari 2014 zullen tevens alle beleidsevaluaties, reviews en monitoren zijn voorzien van een 
duurzaamheidsparagraaf. 

 Na de zomer gaan wij graag met u in gesprek over de eerste ervaringen met de duurzaamheidsparagraaf en 
stellen deze waar nodig bij.  

 
Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geinformeerd.  
  
Concreet voorliggende vraag aan Provinciale Staten  

Kennis te nemen van deze brief. 
 
Gedeputeerde Staten van Utrecht, 
 
De voorzitter,  
De secretaris,  
 


