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Geachte dames en heren,
Essentie / samenvatting:
Op 8 juli 2020 hebben uw Staten middels Motie 33 Gedeputeerde Staten verzocht te verkennen – al dan niet op
basis van het Drawdownmodel – welke mogelijkheden de provincie Utrecht heeft om broeikasgassen te verlagen of
af te vangen en deze mogelijkheden te kwantificeren. Deze verkenning is nu gereed. Bij deze bieden wij u het
eindrapport Preliminary Climate Solutions Assessment (december 2021) van Drawdown Europe Research
Association (DERA), de bijbehorende interactieve omgeving en de Klimaatmonitor ter informatie aan. Tevens
informeren wij u over de vervolgstap.
Inleiding:
In oktober 2019 hebben Provinciale Staten zich gecommitteerd aan het nationaal Klimaatakkoord, voor zover deze
maatregelen betrekking hebben op de opgaven in de provincie Utrecht. Mede op basis hiervan is in de
Omgevingsvisie het doel opgenomen -dit is een aanscherping van het doel in het Coalitieakkoord ‘Nieuwe Energie
voor Utrecht- dat de Provincie zo spoedig mogelijk maar uiterlijk in 2050 CO2-neutraal zal zijn.
In 2020 hebben Provinciale Staten Motie 33 Drawdown (08-07-2020) en Motie 100 Klimaat Centraal (20-11-2020)
ingediend. Deze zijn aangenomen.
Het aannemen van deze moties heeft geleid tot doel 9.7.3. in de provinciale doelenboom, opgenomen in de
begroting 2021 (wederom in 2022): “De transitie naar een klimaatneutrale samenleving wordt concernbreed beter
verankerd en gemonitord”.
De beide moties zijn in 2021 opgepakt. Met het gereed komen van het eindrapport van Drawdown en de provinciale
Klimaatmonitor, is motie 33 afgedaan. Met Motie 100, die in essentie vraagt om de concernbrede doelstelling voor
een klimaatneutrale provincie steviger aan te zetten, is een begin gemaakt. Het Drawdownrapport vormt essentiële
input om aan deze motie verder invulling te geven.
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Toelichting:
Voorliggende resultaat en vervolg
Het Drawdown-rapport omschrijft welke sectoren (Industrie, Landbouw & Landgebruik, Elektriciteit, Gebouwde
omgeving, Mobiliteit) op welke manier bijdragen aan klimaatimpact en welke oplossingen in welke mate de
broeikasgasemissies kunnen reduceren. Dit rapport en de door de provincie gebouwde Klimaatmonitor waarin de
huidige en historische emissies in kaart zijn gebracht, vormen een waardevolle basis voor het formuleren van een
integrale Klimaatstrategie om het gestelde provinciale klimaatdoel te halen.
Zoals is op te maken uit o.a. de werkzaamheden rond de Groeisprong 2040 en de provinciale begroting 2022,
hechten wij veel belang aan het realiseren van een klimaatneutrale Provincie Utrecht in uiterlijk 2050. Wij zijn dan
ook content met het heldere en concrete inzicht dat het Drawdownrapport ons biedt over welke kansrijke
oplossingen er in de provincie zijn om de CO2-uitstoot te reduceren. Ook zijn we verheugd te lezen dat we - samen
met onze partners- al werken aan de genoemde oplossingen.
Tegelijkertijd constateren we dat het rapport beperkt concreet maakt welke mogelijkheden wij vanuit onze rol als
Provincie hebben om zichtbaar stappen te maken. Ook is het goed te realiseren dat DERA soms andere
berekeningsmethodieken heeft toegepast dan die de beleidssectoren gebruiken. Dit maakt het één op één
vergelijken niet altijd mogelijk. Dit vraagt in het vervolgtraject aandacht.
De directe bruikbaarheid van het Drawdown-rapport in combinatie met de Klimaatmonitor zit in het voeren van het
gesprek over de wijze waarop (de hoe-vraag) de Provincie haar klimaatambities/doelen t.a.v. CO2-reductie voor
2050 (en 2030) gaat halen. Welke oplossingen genieten de voorkeur integraal bezien vanuit o.a.:
- de weg die op verschillende onderwerpen (b.v. Circulaire Samenleving, Energietransitie, Veenweidestrategie,
Klimaatadaptatie, Duurzame Mobiliteit) al is ingezet;
- de plek (rol) van de PU in het netwerk;
- overige provinciale hoofdambities;
- landelijke ontwikkelingen;
- beschikbare resources (tijd en middelen) t.o.v. de impact;
Het oppakken van deze ‘hoe’-vraag heeft komende periode prioriteit. Als over deze ‘hoe-vraag’ consensus is, kan
in gang worden gezet wat we precies gaan doen en wat de beste wijze is om dit uit te voeren.
Monitoring is hier onlosmakelijk mee verbonden. De huidige Klimaatmonitor V1.0 wordt daarom de komende
periode verder ontwikkeld door het toevoegen van meer gedetailleerde data (naargelang beschikbaarheid) en de
koppeling aan huidige maatregelen die binnen de provincie worden genomen. Nadrukkelijke afstemming met
andere provinciale monitoringtools die beschikbaar of in ontwikkeling zijn op het gebied van klimaat (bijvoorbeeld
die op het gebied van de Energietransitie en Klimaatadaptatie) vindt daarbij plaats.

Financiële consequenties:
In de doelenboom van de begroting 2022 is onder H 9.7 “Concernbrede aansturing op brede thema’s is krachtig en
effectief” het doel 9.7.3 “De transitie naar een klimaat neutrale samenleving wordt concernbreed beter verankerd en
gemonitord”, opgenomen. Hieraan is budget toegekend van €215.000 per jaar voor 2022 en 2023, opgebouwd uit
1 fte en €100.000 materieel budget. Dit budget betreft procesgeld en budget om de transitie beter te verankeren en
de Klimaatmonitor door te ontwikkelen en te beheren. Het zijn geen middelen om genoemde klimaatoplossingen in
praktijk vorm te geven of om andersoortige uitvoeringsactiviteiten op te pakken. In de Kadernota 2023 zal, indien
van toepassing, een verzoek voor aanvullend budget worden opgevoerd.
Vervolgprocedure / voortgang:
Het uitwerken van de ‘hoe’-vraag (zie onder kopje ‘Voorliggende resultaat’) vindt plaats in de eerste twee kwartalen
van 2022.
Hierbij zal ook aandacht zijn voor onderdelen uit Motie 100 die nog niet zijn opgepakt, zoals aan de gecoördineerde
uitvoering met andere provincies en het Rijk. En het faciliteren van breed klimaatoverleg in de provincie Utrecht
(medeoverheden, bedrijfsleven en andere maatschappelijke partijen). Ook de doorontwikkeling van de
Klimaatmonitor krijgt hierin een plek.
In de zomermaanden informeren we Provinciale Staten over de voortgang van de concernbrede klimaatopgave.
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Gedeputeerde Staten van Utrecht,

Voorzitter,
mr. J.H. Oosters

Secretaris,
mr. drs. A.G. Knol-van Leeuwen
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