
Motie 79 Code Rood voor Klimaat, uitwerken op maat

De Provinciale Staten van Utrecht, in vergadering op 29 juni 2022, voor de behandeling van het 
statenvoorstel kadernota 2023-2026,  

constateren dat: 

• De klimaatcrisis een grote bedreiging vormt voor het leven op Aarde;

• Wereldwijd steeds meer landen en steden inmiddels de klimaatcrisis hebben uitgeroepen;

• Klimaatverandering ondanks het belang geregeld ondersneeuwt in de ‘waan van de dag’

Overwegen dat: 

• Het uitroepen van klimaatcrisis een sterke erkenning is van de gezamenlijke opdracht om

een maximale inspanning te leveren om ons aandeel in de opwarming van de Aarde  zoveel

mogelijk te beperken;

• De provincie vanuit de concernbrede opgave klimaatneutrale provincie een goed

uitgangspunt heeft gecreëerd om samen doelgericht te werken aan oplossingen

(klimaatmonitor, drawdown scenario’s, concernteam klimaat)

• De eerdere moties en de paragraaf hierover in de kadernota nog niet voorzien in het meer

structureel borgen ervan in een PDCA (plan do check act) of P&C (planning & control)

cyclus)

Spreken uit dat: 

• Klimaatverandering een sluimerende crisis is die om urgentie en zorgvuldige, integrale en

structurele aandacht, afweging en actie vraagt

Draagt het college van GS op: 

• Hieraan blijk te geven door deze urgentie in woord en daad, intern en extern,  mee te nemen

in de besprekingen en afwegingen.

• In te zetten op het uitwerken van een PDCA en planning & control cyclus voor de beheersing

van maatregelen op het gebied van CO2eq reductie en absorptie.

AANVAARD
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En verzoekt de griffie: 

• Aandacht te hebben voor de betrokkenheid en rol van PS door onder andere actief samen te 

werken met de ambtelijke organisatie aan de realisatie van een PDCA (plan do check act) of 

planning & control cyclus voor transities, waaronder die van een klimaatneutrale provincie. 

en gaan over tot de orde van de dag. 
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