
 

 

 

MEMORANDUM 

 
 
 
 
 
 

DATUM 24-4-2019 

AAN Provinciale Staten 

VAN Gedeputeerde Pim van den Berg 

ONDERWERP Earth Overshoot Day 

Aanleiding 
In de vergadering van Provinciale Staten van Utrecht, bijeen op 5 november 2018, is motie M134: Utrecht 
'Overshoot Day' ingebracht door de PvdD. De motie is niet aangenomen, maar gedeputeerde heeft toegezegd uit 
te zoeken of er een overshoot day voor de provincie te berekenen is. In de vorm van deze memo informeert 
gedeputeerde PS over de mogelijkheden hiervan. 

Doel van de motie 
De intentie van motie 134 is als volgt beschreven: “een beter besef van onze Utrechtse voetafdruk en de 
grondstoffen die wij elk jaar teveel verbruiken van belang is om draagvlak voor noodzakelijk beleid te behouden 
en vergroten.” Een Utrechtse overshoot day zou hierin kunnen voorzien, maar vraagt om een berekening van de 
ecologische voetafdruk van de provincie Utrecht volgens de methodiek van het Global Footprint Network. 

Earth Overshoot Day 
'Earth Overshoot Day' is de dag waarop de jaarlijkse consumptie van natuurlijke grondstoffen (ecologische 
voetafdruk) de (bio)capaciteit van de aarde om deze weer opnieuw te genereren overschrijdt. In 2018 viel die 
datum op 1 augustus. De periode daarna wordt overshoot genoemd. Deze datum wordt berekend door het Global 
Footprint Network, een instantie die dit initiatief samen met het WNF uitvoert. Het bestaan van een overshoot day 
geeft aan dat er meer grondstoffen nodig zijn dan dat er opnieuw worden aangemaakt en er dus feitelijk 1,7 
aardes nodig zijn om onze huidige manier van leven in stand te houden. 

Het Global Footprint Network berekent ook de overshoot day van verschillende landen, waaronder Nederland. 
Deze datum geeft aan wat de overshoot day zou zijn wanneer iedereen op Aarde zou leven als de gemiddelde 
Nederlander. Voor 2018 viel deze datum op 14 april wat neerkomt op 3,5 aardes. 

Mogelijkheid overshoot day voor provincie Utrecht 
Er is contact gezocht met het Global Footprint Network. Zij hebben aangegeven deze berekening te kunnen 
maken. De kosten zijn als eerste indicatie op $10.000,- ingeschat. 

Hiervoor is data nodig die op dit moment niet op provinciaal niveau beschikbaar is. De extra kosten nodig om 
deze data te verkrijgen komen bovenop de eerder geschetste $10.000,-. 

Naast de kosten zijn er nog enkele andere kanttekeningen bij het laten berekenen van een overshoot day: 

• De verwachting is dat de overshoot day van de provincie Utrecht niet veel afwijkt van die van Nederland. 
Dit wordt bevestigd door het Global Footprint Network. 

• Het nut van een overshoot day zit deels in het structureel (jaarlijks) berekenen hiervan om positieve dan 
wel negatieve ontwikkeling inzichtelijk te maken. Eenmalig laten berekenen van een overshoot day voor 
de provincie Utrecht heeft slechts beperkt nut. 

Op basis van de hierboven genoemde kosten van en kanttekeningen bij een overshoot day voor de provincie 
Utrecht heb ik besloten geen opdracht te geven om deze te laten berekenen. 


