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Bijlage(n):   Handreiking duurzaamheid  

 

Aan Provinciale Staten, 

 

Op 25 oktober 2010 hebben Provinciale Staten van Utrecht de Utrecht2040-strategie (Statenvoorstel 

PS2010BEM19) met algemene stemmen aanvaard. De Utrecht2040-strategie heeft ‘duurzame ontwikkeling’ 

(kortweg: duurzaamheid) als volgt omschreven: 

“[Duurzame ontwikkeling] gaat over het behoud van een goede kwaliteit van leven op kleine schaal zoals 

in wijken en op grote schaal: de wereld. De samenhang tussen people, planet en profit (de drie p’s) staat 

hierin steeds centraal. Het gaat erom dat onze keuzes moeten leiden tot goede resultaten voor mens, 

aarde en economie, vandaag en morgen.” 

Bij de Utrecht2040-strategie hoort ook een missie met daarin opgenomen een afspraak: 

“We spreken af om vanaf heden, bij het nemen van belangrijke beslissingen voor deze regio, het 

evenwicht te bewaren tussen people, planet en profit.” 

Gedeputeerde Staten hebben vervolgens de Utrecht2040-strategie uitgewerkt in de Strategische Agenda 

(Statenbrief 2012BEM47), die de leidraad is voor haar handelen. In de Strategische Agenda staat over het 

vormgeven van duurzaamheid het volgende: 

“Bij het realiseren van al onze opgaven gaan wij uit van een duurzame en integrale aanpak. 

Duurzaamheid is met andere woorden net als bijvoorbeeld “Europa” geen apart beleidsveld meer, maar 

een integraal onderdeel van al onze kerntaken.” 

Duurzaamheid als afwegingscriterium 

Op dit moment hebben Ontwerp-besluiten en Statenvoorstellen de volgende onderdelen in de toelichting van het 

Ontwerp-besluit en/of het Statenvoorstel staan: 

 Wettelijke grondslag 

 Financiële consequenties 

 Juridische consequenties 

 Politieke/bestuurlijke gevoeligheid 

 Europa 

 Communicatie 

Hierbij ontbreekt een toelichting op de consequenties op het gebied van duurzaamheid. Zo kunnen Provinciale 

Staten niet haar afspraak nakomen om bij het nemen van belangrijke beslissingen de effecten van dit besluit t.a.v. 

duurzaamheid mee te wegen.  
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De huidige ontwerp-besluiten en Statenvoorstellen maken niet expliciet duidelijk of een beslissing ons verder weg 

of juist dichterbij de Utrecht2040-ambities t.a.v. duurzaamheid brengen.  

De Strategische Agenda stelt weliswaar dat duurzaamheid impliciet een integraal onderdeel van het beleid is, 

maar dit komt niet expliciet tot uitdrukking in de voorstellen die Gedeputeerde Staten doen. 

Kortom, duurzaamheid heeft nog geen volwaardige plaats ingenomen in de afwegingen die Provinciale Staten 

maken bij het nemen van een beslissing. 

 

Duurzaamheid als evaluatiecriterium 

Sinds 2009 kent de provincie Utrecht een kader voor beleidsevaluatie en –monitoring (Statenvoorstel 

PS2009BEM26). In de Evaluatiekalender beleidsplannen (Statenbrief 2012BEM82) doen Gedeputeerde Staten 

voorstellen voor evaluaties van beleid voor de komende jaren. Ook bij die evaluaties is het noodzaak om 

duurzaamheid te betrekken als evaluatiecriterium. Immers, brengt de uitvoering van het beleid ons verder weg 

van de Utrecht2040-ambities, of komen die dichterbij? Met het opnemen van duurzaamheid als evaluatiecriterium 

kunnen Provinciale Staten hun controlerende taak beter waarmaken, en zich beter houden aan de afspraak om 

bij alle belangrijke beslissingen de effecten t.a.v. duurzaamheid mee te wegen. 

 

Voorgesteld wordt om conform de in het ontwerp-besluit geformuleerde beslispunten te besluiten.  
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 Ontwerp-besluit 

 

Provinciale Staten van Utrecht in vergadering bijeen op maandag 22 april 2013; 

 

Op het voorstel van de fractie van D66 ; 

 

Gelezen het initiatiefvoorstel van de fractie van D66 getiteld “Duurzaamheid volwaardig meegewogen” ;  

 

Besluiten:  

 

1. kennisnemen  van bijgevoegde “Handreiking afweging duurzaamheid”; 

2. dat  bij Ontwerp-besluiten en Statenvoorstellen een toelichting wordt opgenomen over de effecten van 

het besluit of het voorstel voor duurzaamheid zoals gedefinieerd in de Utrecht2040-strategie 

(PS2010BEM19); 

3. dat in beleidsevaluaties, mid-term 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. 

4. Gedeputeerde Staten opdracht te geven in lijn met de “Handreiking afweging duurzaamheid” hier verder 

invulling aan te geven en een voorstel hiertoe voor te leggen aan PS voor  1 oktober 2013. 

 

 

 

 

Voorzitter, 

 

 

 

Griffier, 

 

 

 

 


