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1. Welke kosten (graag een gedetailleerd overzicht) heeft u in deze collegeperiode gemaakt voor
duurzaamheids- en klimaatbeleid?

Hierbij valt o.a. maar niet uitsluitend te denken aan de kosten voor of ten behoeve van Urgenda,
elektrische laadpalen, zonnepanelen, aardgasafieverinstallaties, duurzame parkeerplaatsen, project
"Hier en Nu", klimaatmitigatie, Utrecht 2040, Arbor Biomass for Energy waaronder een biogasnetwerk,
project "Op Kop", klimaat neutrale provincie en alle andere zaken waarmee gesuggereerd wordt of
werd dat het invloed zou hebben op het klimaat (dat al meer dan 17 jaar niet wil opwarmen).

Antwoord:
Op 22 mei 2012heeft u een Statenbrief ontvangen over de eindrapportages Actieplan Duurzaamheid
en het programma Klimaat op Orde (kenmerk: 80A998F1). Met beide eindrapportages hebben GS een
periode afgesloten waarin klimaat en duuzaamheid aparte beleidsonderdelen waren. Al eerder in het
coalitieakkoord20ll-2015 hebben GS besloten om duurzaamheid (en klimaat) te beschouwen als een
integraal onderdeel van het provinciaal beleid. De klimaatactiviteiten zijn opgenomen in de lijn bij de
betreffende afdelingen, duurzaamheid is een onderwerp dat alle afdelingen meenemen in hun
activiteiten. Dat houdt ook in dat er geen apart budget is gereserveerd voor beide onderwerpen.

Voor de kosten tot2O12 veruvijzen wij naar beide eindrapportages. De kosten na2012 vormen een
onderdeel van reguliere werkzaamheden. Omdat duurzaamheid een integraal onderdeel is van ons
beleid, zijn gemaakte kosten niet specifiek toegerekend naar duwzaamheid en daarmee in een groot
aantal gevallen dus lastig te identificeren.

ln het kader van Utrecht2040 stellen wij als Provincie Utrecht ons actief op om andere partijen te
stimuleren innovatieve en duuzame ontwikkelingen te realiseren. Ook zelf willen wij het goede
voorbeeld geven, onder andere met de introductie van de duurzaamheidsparagraaf en een duuzame
bedrijfsvoering. W'rj ondernemen onder andere de volgende activiteiten:
. De realisatie van de Staat van Utrecht 2014 (€ 80.000)
. Het ondersteunen en overdragen van het netwerk Utrecht2040 aan maatschappelijke partners (€

150.000). Het ontwikkelen van een plan van aanpak Duuzame bedrijfsvoering (€ 25.000)
Als dekking voor deze activiteiten geldt het budget van het College Programma Utrecht2040 dat u kunt
terugvinden in de reguliere begroting.
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Uw suggestie dat wij bovengenoemde kosten uitsluitend gemaakt hebben om invloed uit te oefenen op
het klimaat wijzen wij ten stelligste af. De activiteiten hebben eveneens betrekking op onder andere
veiligheid, innovatie, kostenbesparing in bedrijfsvoering en duurzame energieopwekking.

Gedeputeerde Staten van Utrecht,

Voozitter,

Secretaris,
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