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Handreiking afwegingskader duurzaamheid 

 

Introductie 

Provinciale Staten willen graag in de besluitvorming de effecten van het besluit ten aanzien van 

duurzaamheid mee kunnen wegen. Provinciale Staten hebben kennis genomen van deze handreiking om 

de keuzen die voor Provinciale Staten van belang zijn bij deze afweging aan Gedeputeerde Staten mee te 

geven. Omdat ook binnen Provinciale Staten divers wordt gedacht over duurzaamheid, is deze 

handreiking zeer breed opgesteld, zodat elke fractie díe informatie ontvangt die voor haar van belang is, 

en met die informatie beter zijn afweging kan maken bij een voorstel dan voorheen. Het betreft 

uitdrukkelijk een handreiking. Het is uiteraard de taak van Gedeputeerde Staten om verder invulling te 

geven aan dit afwegingskader. 

 

Duurzaamheid 

In deze handreiking hanteren we voor het begrip duurzaamheid dezelfde definitie als die in de (in 2010 

aangenomen) strategie Utrecht2040: 

“[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.” 

Om een richting te geven aan het afwegingskader stellen we voor de volgende aspecten per p mee te 

nemen: 

 Bij de planet-aspecten gaat het om het verstandig omgaan met schaarse goederen en het rekening 

houden met generaties na ons en met de gevolgen van ons handelen elders in de wereld. Daarbij 

kan onder andere worden gedacht aan onderwerpen als energie, grondstoffen, biodiversiteit of 

landgebruik. 

 Bij people-aspecten gaat het om onderwerpen als sociale cohesie, solidariteit en ontwikkeling van 

kansarme groepen.  

 De profit-kant wordt gezien als de drager van de verandering die nodig is. De noodzakelijke transitie 

komt alleen tot stand als deze is gebaseerd op economische principes. In de praktijk betekent dit dat 

er door het bedrijfsleven op directe of indirecte wijze voordeel valt te behalen uit duurzaam gedrag, 

duurzame handel en duurzame productie. 

 

Bestaand afwegingskader 

De provincie Utrecht beschikt reeds over een afwegingskader duurzaamheid, dat door de eigen 

ambtenaren gebruikt kan worden als een checklist: is bij een project of beleidsvorming rekening 

gehouden met de mogelijke (positieve) effecten op het gebied van duurzaamheid? Wat echter ontbreekt 

is een overzicht van mogelijke negatieve effecten en hoe die binnen het project kunnen worden 

voorkomen door het stellen van voorwaarden of door af te zien van het project. Er is geen mogelijkheid 

tot kwantificering (mate waarin het project bijdraagt aan het beschreven effect) en er is geen afweging 

mogelijk met andere prioriteiten.  
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Met andere woorden: het is nuttig als middel om de ambtenaren meer bewust te maken van 

duurzaamheid, maar het is niet toepasbaar om Provinciale Staten te informeren over de mate waarin 

duurzaamheid een rol heeft gespeeld in de besluitvorming.  

 

Nieuw toetsingskader / afwegingskader 

De provincie zou zich, i.v.m. de toetsing van een voorgenomen besluit, de volgende vragen kunnen 

stellen: 

 Is het voorgenomen besluit in overeenstemming met het algemene voornemen om zuinig om te 

gaan met schaarse grondstoffen als energie en grondstoffen, bevordering van biodiversiteit en 

verstandig landgebruik en op het gebied van sociale cohesie en solidariteit: 

o Wat zijn de beoogde positieve effecten van het besluit op de duurzaamheid op de korte en 

de lange termijn? 

o Wat zijn de mogelijke negatieve effecten van het besluit op duurzaamheid op de korte en de 

lange termijn? 

o Wat is gedaan om de mogelijk negatieve effecten te reduceren of te compenseren? 

 Kunnen aan het voorgenomen besluit voorwaarden worden verbonden, die de negatieve effecten 

verminderen of teniet doen en/of de positieve effecten versterken? Welke gevolgen hebben deze 

voorwaarden voor de kosten, de praktische uitvoerbaarheid etc.? Zijn deze gevolgen acceptabel? 

 Zijn de eventuele negatieve effecten op het gebied van duurzaamheid ondergeschikt aan een hoger 

maatschappelijk belang, bijvoorbeeld op het gebied van wonen, werken, recreëren, etc.? Waarop is 

het hogere van dat belang gebaseerd: urgentie/korte termijn? 

 Heeft het voorgenomen besluit (met de daaraan te stellen voorwaarden) kans van slagen binnen de 

geldende economische kaders, of is het wenselijk die kaders (tijdelijk) te versoepelen door subsidies, 

garantiestelling, participatie om zo aan de bijbehorende voorwaarden te voldoen?  

 

Gebruik van het toetsingskader / afwegingskader 

Veel van de genoemde duurzaamheidsissues hebben een enigszins wereldomvattend karakter. Het is 

echter mogelijk om duurzaamheid te vertalen naar oplossingen en besluiten op regionaal niveau, naar 

het hier en nu en naar concrete maatregelen. Door antwoorden te geven op het soort vragen als 

hierboven helpen indieners van Statenvoorstellen of evaluaties Provinciale Staten een betere afweging te 

maken. 


