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Inleiding 
Bij de vaststelling van het collegeprogramma 2007-2011 heeft ons college aangekondigd een Actieplan 
Duurzaamheid op te zullen stellen. Op basis van dit Actieplan Duurzaamheid komt er een Programma 
Duurzaamheid, dat bestaande en nieuwe activiteiten op het gebied van duurzaamheid zal omvatten. Daarnaast 
heeft ons college aangekondigd een “duurzaamheidstoets” te ontwikkelen, die als leidraad moet dienen bij het 
provinciaal handelen. In het uitvoeringsprogramma, dat u inmiddels hebt vastgesteld, hebben wij voorgesteld 
voor het onderwerp duurzaamheid een bedrag uit te trekken van in totaal € 11.017.000 voor de periode 2008 t/m 
2011. 
 
In het bijgevoegde Actieplan Duurzaamheid (bijlage 2) is de aanpak beschreven om de bestaande en nieuwe 
initiatieven te bundelen. Ook is een voorstel beschreven om een afwegingskader duurzaamheid (de duurzame 
ontwikkeling- of DO-ladder) te ontwikkelen. Verder zijn enkele aanvullende maatregelen op het gebied van 
kennisborging en kennisoverdracht, monitoring en communicatie beschreven. Tot slot is een indicatieve 
onderverdeling van de beschikbare middelen over de diverse acties gegeven. 
 
Het actieplan is op 21 januari jl. besproken in de statencommissie MME. Mede naar aanleiding van die 
bespreking hebben wij nog enkele aanpassingen gedaan. Hieronder geven wij kort de belangrijkste aanpassingen 
weer ten opzichte van de versie die in de commissie MME besproken is: 
- als voorbeeld van een DO ladder is de landelijk ontwikkelde DO-ladder als bijlage toegevoegd 
- de passage over kansen o.g.v. duurzaamheid is verbreed 
- pag. 6: kennis over duurzame alternatieven en mogelijkheden is de eerste stap op weg naar een duurzame 
provincie, maar niet de belangrijkste (dus het woord “belangrijkste” verwijderd). 
- planning: Ambitiestatement LvDO gereed in april 2008 (i.p.v. juni 2008) 
- bij “verantwoording” is aangevuld hoe PS zullen worden geinformeerd over de voortgang (4 maal per jaar) 
- de tekst over ruimtelijke ontwikkeling in bijlage 1 is aangepast 
 
Aan uw staten wordt gevraagd het Actieplan Duurzaamheid vast te stellen.  
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Besluit 

Besluit van 18 februari 2008 tot vaststelling van het Actieplan Duurzaamheid  
 
Provinciale Staten van Utrecht; 
 
Op het voorstel van Gedeputeerde Staten van 5 februari 2008, afdeling Milieu, nummer 2008INT217249; 
 
Overwegende dat het wenselijk is om de ambities en voornemens met betrekking tot duurzaamheid vast te 
leggen in een Actieplan Duurzaamheid;  
 
Besluiten:  
 
� Het Actieplan Duurzaamheid vast te stellen zoals weergegeven in de bijlage bij dit besluit 
� Voor de periode 2008 t/m 2011 een bedrag van € 11.017.000 beschikbaar te stellen voor de uitvoering van 

het Actieplan Duurzaamheid volgens het kasritme zoals weergegeven op pagina 8 van het actieplan, na 
goedkeuring van de jaarschijf in de begroting  

 

voorzitter, 
 

griffier, 
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Toelichting 
Aan Provinciale Staten, 
 
Wettelijke grondslag 
PS zijn bevoegd om het Actieplan Duurzaamheid vast te stellen op grond van art. 158 1e lid A van de 
Provinciewet.  
 
Beoogd effect 
Invulling geven aan een voornemen uit het collegeprogramma door: 
• realiseren van nieuwe projecten met een duurzaam karakter 
• bijdragen aan een meer duurzaam karakter van bestaande projecten 
• duurzaamheid op systematische wijze laten meewegen bij het nemen van beslissingen door de Provincie 

Utrecht d.m.v. het afwegingskader duurzaamheid 
• verantwoording afleggen over de mate van duurzaamheid van het provinciaal handelen 
 
Financiën 
In het uitvoeringsprogramma, dat in december 2007 door uw staten is vastgesteld, is een bedrag van € 
11.017.000 opgenomen voor het Actieplan Duurzaamheid. Dit bedrag is in het actieplan nader gespecificeerd.  
 
Juridisch 
Er zijn aan de vaststelling van het Actieplan Duurzaamheid geen bijzondere juridische aspecten verbonden. 
 
Europa 
Bij de uitwerking van de diverse projecten en activiteiten zal steeds worden getoetst of de concrete acties in lijn 
zijn met Europese regelgeving, waaronder de nieuwe Europese dienstenrichtlijn.  
 
Realisatie 
Realisatie vindt grotendeels plaats binnen de te selecteren nieuwe en bestaande projecten. Voor de 
comunicatiestrategie en de wijze van monitoren zullen apart voorstellen worden ontwikkeld. 
 
Communicatie 
Er wordt voor het programma duurzaamheid een aparte communicatiestrategie opgesteld. 

Bijlagen 
1. Ontwerp Actieplan duurzaamheid 

Gedeputeerde Staten, 
 

voorzitter, R.C. Robbertsen 
 

secretaris, Drs. H.H. Sietsma 
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