
   
 
 

      
 
 
Motie 117 Verken mogelijkheden Utrechtse klimaattop 
 
Provinciale Staten van Utrecht in vergadering bijeen op woensdag 17 november 2021, 

Constaterende dat: 
1. Onze provincie vele initiatieven en bijdragen kent aan lokale mogelijkheden en 

ambities om klimaatneutraal te worden; 
2. Provincie Utrecht een internationale voorbeeldrol wil vervullen m.b.t. gezond leven; 
3. Provincie Utrecht op de Regional Competitiveness Index (RCI) van de Europese 

Commissie al jarenlang een toppositie inneemt; 
4. De gemeenteraad van de stad Utrecht recent een motie van gelijke strekking heeft 

aangenomen waarbij de Provincie graag aansluit; 

Overwegende dat: 
1. Provincie Utrecht samen met de gemeente Utrecht een voortrekkersrol kan spelen in 

Nederland en een inspiratiebron kan zijn voor veel andere steden en regio’s, in 
Europa en de wereld; 

2. Internationale conferenties zoals de COP (Conference of Parties) bij de 
klimaatakkoorden United Nations Climate Change Conference in Glasgow van 
belang zijn voor de wereldwijde aanpak van klimaatverandering; 

3. De toppositie op de RCI mede ligt in de samenhang van stedelijke en meer landelijke 
gebieden in de provincie en die nabijheid van stad en landelijk gebied mogelijkheden 
biedt qua locaties en werkbezoeken; 

4. Het bij elkaar brengen van partijen past bij de geschiedenis van de provincie Utrecht 
en aansluit bij de ambities in de Economische Visie en t.a.v. zakelijk toerisme en 
klimaatverandering; 

Verzoekt het college: 
1. Te verkennen op welke wijze de provincie de gemeente Utrecht kan ondersteunen 

door gaststad te zijn voor internationale bijeenkomsten (zoals de COP) die tot doel 
hebben om klimaatverandering en de effecten daarvan te bestrijden; 

2. Bij deze verkenning aandacht te besteden aan de ecologische en economische 
impact en opbrengst voor de gastprovincie; 

3. De Staten voor de zomer van 2022 te informeren over de uitkomsten van de 
verkenning; 

En gaat over tot de orde van de dag 



Ingediend door: 

 

Dop van Ulzen, VVD 

Marc de Droog, D66 

Hans de Harder, ChristenUnie 
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