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Klimaatwet en klimaatakkoord en doelen
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motie 34 (2020) 
‘CO2 routekaart”

motie 100 (2021)
‘Klimaat centraal’

motie 74 (2021)
‘Overleg IPO en 
expertsessie organiseren’

Motie 117 (2021)
Verken mogelijkheden 
Utrechtse Klimaattop

motie 79 (2022)
‘Code Rood voor Klimaat’



Doelen concernopgave
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Begroting H 9.7.3 De transitie naar een klimaatneutrale samenleving wordt concernbreed

beter verankerd en gemonitord

Onze (sub)doelen zijn:

• Grip te krijgen op samenhang en effect van klimaatmaatregelen die de uitstoot van 

broeikasgassen, zoals CO2, beperken en afvangen

• Ambtelijke coördinatie en samenwerking op klimaat te intensiveren. Dat draagt bij aan focus en 

versnelling op de klimaatdoelstelling

• Het draagvlak, bewustwording en kennis over klimaat te vergroten

- met aandacht voor structuur, cultuur en strategie



Wat hebben we al gedaan?
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- Onderzoek laten uitvoeren door 

Drawdown naar kansrijke maatregelen 

voor provincie Utrecht (motie 33) 

- Klimaatmonitor ontwikkeld

- terugkijken naar behaalde resultaten 

m.b.v. RIVM data 

(emissieregistratie)

- informatief dashboard maar (nog) 

geen sturingsinstrument

- Behoefte is om te anticiperen en 

sturen op te verwachten 

ontwikkelingen



Waar staan we nu t.o.v. doelbereik 55%?
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Emissies provincie Utrecht (historisch en prognose)

Op basis van KEV 2022

• Broeikasgasreductie Utrecht: 26-44% t.o.v. 
1990 

• Broeikasgasreductie Nederland: 39-50% 
(vooral reductie elektriciteit en industrie)

• In Utrecht is het aandeel gebouwde omgeving 
en mobiliteit relatief groot
• Juist daar moeten nog de grootste 

stappen gemaakt worden

Aanvullend beleid nodig



Meerdere programma’s dragen bij aan CO2
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We doen al heel veel maar halen onze doelen niet. 
Meerdere grote programma’s / teams dragen bij aan 
CO2-reductie.

Bijvoorbeeld:
• Convenant Duurzame Woningbouw
• Plattelandscoaches
• Grootschalig zon en wind via RES-regio’s
• Energie besparing bijvoorbeeld het project voor de 

verduurzaming van het provinciaal vastgoed
• Zero Emission OV



Hoe gaan sturen op de doelen van de concern opgave?
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Motie 79 geeft opdracht tot inrichting van een
P&C cyclus voor CO2

• Plan: Beleidsdoelstellingen vastleggen, keuze 
maken voor CO2-reductiemaatregelen en 
deelname aan initiatieven

• Doen: Uitvoeren van de plannen die 
gemaakt zijn in de vorige fase

• Check: Monitoren (klimaatmonitor) of we 
onze doelen halen (ook voor eigen 
organisatie CO2-footprint)

• Act: Beleid waar nodig bijstellen en bijsturen 
op maatregelen en doelstellingen

Als eerste stap stellen we een notitie met 
uitgangspunten op voor GS



Hoe gaan we dit bereiken?
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1. Bouwen met hout

2. Alternatieven voor cement

3. Zon op dak

4. Windturbines op land

5. Zonnepanelen

6. Groengas

7. Regeneratieve landbouw

8. Plantenrijk dieet

9. Voedselverspilling tegengaan

10. Bosaanplant

11. Veengebieden

12. Bosbeweiding

13. Electrische fietsen

14. Electrische voertuigen

15. Isolatie

16. Slimme thermostaten

17. Warmtepompen

18. Warmteterugwinning

19. Circulerende douche
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19 kansrijke maatregelen Drawdown



Kansrijke maatregelen uit Drawdown en effect op 

doelbereik
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• Drawdown schetst technische potentie 
van mogelijke oplossingen

• Twee scenario’s:
• Realistisch (bovenste lijn)
• Ambitieus (onderste lijn)



Werkspoor 2 Klimaattafel elektriciteit
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Elektriciteit

Maatregel
Gerelateerd tot welke 
Drawdownmaatregelen

Totale technische potentie 
broeikasgasreductie volgens 
Drawdown (indicatief) Bijdrage ALS provincie Rol

1 Grootschalig zon en wind (via RES) ❷❸ +++
Middels o.a. de Regionale Energiestrategieën (RES) grootschalige opwek van 
duurzame elektriciteit (zon en wind) ruimtelijk beter mogelijk te maken

Aanjager; Co-financier; 
Partner, Regisseur

4
Infrastructuur geschikt voor energietransitie 
(elektriciteit en opslag (batterijen en waterstof)

Randvoorwaardelijk in de energietransitie, provincie pakt regierol, opstellen 
van een visie/afwegingskader/programmering (P-MIEK), duurzame productie 
en toepassingen (groene) waterstof

Co-financier; Partner; 
Regisseur



Werkspoor 2 Klimaattafel gebouwde omgeving

12

Gebouwde omgeving

Maatregel
Gerelateerd tot welke 
Drawdownmaatregelen

Totale technische potentie 
broeikasgasreductie volgens 
Drawdown (indicatief) Bijdrage ALS provincie Rol

1Verduurzaming bij inwoners ❺❻ +++

Energiebesparing o.a. door inzet van isolatievouchers, het ondersteunen van 
gemeenten, voeren van strategisch overleg met corporaties en het ondersteunen 
van kleine VVE’s via USET

Aanjager; Co-financier; 
Ondersteuner; Uitvoerder

2Verduurzaming bij bedrijven ❺❻ +++

Energiebesparing stimuleren door o.a. 250 controles, verdere verkenning voor 
opschaling van controles, 5 verduurzamingsprojecten en start regionaal 
programma Verduurzaming Bedrijventerreinen, ontzorgingsprogramma 
Verduurzaming MKB, inventarisatie grote gasverbruikers CES Cluster 6, zoeken 
naar alternatieven voor aardgas waar elektrificatie geen optie is

Aanjager; Opdrachtgever; 
Partner; Regisseur

3
Verduurzaming bij maatschappelijk 
vastgoed ❺❻ +++

Verder voortzetten Green Deal Zorginstellingen en ontzorgingsprogramma 
Maatschappelijk Vastgoed, verduurzaming sportaccodomdaties (onder Utrechts 
Sportakkoord), 500 vestigingen begeleiden bij verduurzaming, o.a. met extra 
middelen vanuit het Rijk

Aanjager; Co-financier; 
Uitvoerder

4Meer zon op dak ❶ ++

Subsidiëren van minimaal 10 projecten met meer dan 45 zonnepanelen, realisatie 
van 10 solar carports met meer dan 150 zonnepanelen en opzetten van 2 pilots 
combinatie PV en aanpakken netcongestie

Co-financier; 
Ondersteuner; 
Opdrachtgever; Partner

5
Meer duurzame alternatieven voor 
verwarmen ❹❻ +++

Actualiseren van kansenkaarten Warmte, ondersteunen bij transitievisie warmte 
(TVW), stimuleren en ondersteunen van 5 gemeenten om warmtenet te 
onderzoeken, ondersteunen van projecten in aquathermie/geothermie/warmte-
opslag

Ondersteuner; Partner; 
Uitvoerder

6
Nieuwbouw duurzamer dan wettelijk 
minimum ⓭⓮ +++++

Het ontwikkelen en ondertekenen van het convenant Duurzame Woningbouw 
samen met gemeenten en partners in de bouw, hier opvolging aan geven door 
o.a. kennis te ontwikkelen en verspreiden en partijen te verbinden

Aanjager; Ondersteuner; 
Partner; Regisseur



Van huidig naar aanvullend beleid
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Per klimaattafel is dus inzichtelijk gemaakt wat de klimaatmaatregelen zijn 
provinciebreed
- Betreft huidig en voorgenomen beleid
- Is snapshot (onderligger is een gedetailleerde exceltabel)
- Is met nauwe samenwerking van de organisatie tot stand gekomen
- Domeinen zijn en blijven eigenaar van de inhoud

Inventariseren van kansen voor extra CO2-reductie
- Uitbreiding van bestaande overzichten met nieuwe of aanvullende maatregelen
- We gebruiken Drawdown als belangrijke inspirator

Hoe?
- Interne 2-daagse met betrokkenen per klimaattafel
- Inhoud wordt teruggekoppeld naar de Staten (we denken nog na over de vorm)

In december ontvangt u hierover geactualiseerde Statenbrief
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• 49% of 55% reductie kan in Utrecht niet behaald worden door op de huidige weg door te gaan: er is 
een fundamentele transitie nodig om de klimaatdoelen te halen

• Stappen voorwaarts kunnen we niet alleen
- Klimaatneutraliteit vraagt om vooruitkijken (boodschap PBL)
- Vraagt om verdere samenwerking
- Onze invloed is veelal indirect
- Maar wel regisseur: kunnen integraal en doelgericht met alle partijen gaan samenwerken
- Provincie kan moeilijke keuzes adresseren en bespreekbaar maken
- Daarmee kunnen we samenhang met andere opgaven integraal beschouwen (bijvoorbeeld stikstofcrisis) en 

integraal belangen afwegen

De provincie kan hierbij verschillende rollen spelen

Veranderen doen we niet alleen!



Rollen van de provincie
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Onze regionale klimaatambitie is vastgelegd in het klimaatakkoord
- Maar vraagt om een meer resultaatsgerichte werkwijze waarbij proactief wordt gekeken wat nodig is om doel te 

bereiken
- We werken toe naar een klimaatplan dat is afgestemd met de regio met een aanvullend pakket aan 

klimaatmaatregelen (incl. benodigde financiën) 
- Geven het goede voorbeeld door ook de emissie van de eigen organisatie terug te dringen (CO2 footprint)
- Met mede-overheden en maatschappelijke spelers werken we toe naar een gedeeld en integraal klimaatplan
- Hierbij kunnen we verschillende rollen spelen (ook per maatregel)



Samenvattend 
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Stap 2
Contouren Klimaatplan 

Stap 4
Politieke besluitvorming klimaatplan

Stap 5
Implementatie

Doel: de transitie naar een klimaatneutrale samenleving wordt concernbreed beter verankerd en 
gemonitord. 

Hiervoor:
- Gaan we richten en sturen (meer focus)
- En meer samenhang aanbrengen

Belangrijkste producten en acties:
1. Regionaal gedragen klimaatplan inclusief een uitvoeringsstrategie 
2. Ingerichte P&C-cyclus
3. Opbouw van zowel een intern als extern netwerk om daarmee samen aan de klimaatdoelen te werken en 

samen op de klimaatdoelen te sturen 
4. Een gezamenlijke taal en boodschap die is vertaald in het klimaatplan en bindende kracht heeft binnen 

het netwerk die zorgt voor binding op het gebied van klimaat en hoe we samen werken aan de 
klimaatdoelen. 



Reflectie en vragen
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