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In het kader van de informatievoorziening willen wij u graag berichten over de volgende 
ontwikkelingen: 
 
Aanleiding 
Het College van Gedeputeerde Staten wil stevig inzetten op een duurzame en klimaatbestendige 
provincie. Er is op dit moment een plan in aanpak in voorbereiding waarin de stappen die moeten 
leiden tot een programma klimaat worden beschreven. Het College heeft in haar vergadering van 3 juli 
2007 besloten om als eerste stap klimaatneutraliteit als uitgangspunt nemen voor ons kantoor en 
organisatie. Hiermee wil zij een signaal afgeven dat de provincie ook zelf een bijdrage zal moeten 
leveren aan een klimaatbestendige provincie.  
 
Achtergrond 
In de aanloop naar de verkiezingen van maart 2007 namen de lijsttrekkers van 8 politieke partijen de 
‘Toorts der Verwachting’ van de Oostbroekorganisaties1 in ontvangst. In dit kader hebben de 
Oostbroekorganisaties op 18 juni 2007 een workshop met statenleden en gedeputeerde De Wilde 
georganiseerd over het thema ‘Klimaatneutrale provincie’, onder leiding van de Natuur en Milieu 
Federatie Utrecht (NMU).  
Tijdens de workshop is gediscussieerd over de rol die de Provincie kan innemen om toe te werken 
naar een klimaatneutrale provincie. Ook is gesproken over de voorbeeldfunctie die de provincie zou 
kunnen innemen door klimaatneutraliteit als uitgangspunt te nemen voor eigen kantoor en organisatie.    
 

Hieronder treft u de concrete besluiten aan van Gedeputeerde staten op 3 juli. 
Gedeputeerde staten besluiten: 

1. Klimaatneutraliteit als uitgangspunt te nemen voor kantoor en organisatie van de provincie.  
2. Te streven naar een volledig klimaatneutraal provinciekantoor vanaf 2008.  
3. Een haalbaarheidsstudie te verrichten naar volledige klimaatneutraliteit van alle provinciale 

activiteiten (inkoop, aanbestedingen en diensten- de zogenaamde klimaatneutrale organisatie) 
per 2010.  

 

Gedeputeerde Staten van Utrecht, 
De voorzitter, dhr. R.C. Robbertsen 
De secretaris, drs. H.H. Sietsma 

 
1 Een samenwerkingsverband van 6 Utrechtse natuur- en milieuorganisaties 
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