Motie Goed Voorbeeld doet Volgen

M90 AANVAARD

Provinciale Staten van Utrecht, in vergadering bijeen op woensdag 11 november 2020, aan de
orde hebbende het Statenvoorstel Programmabegroting 2021.
Constaterende dat:
•
•
•
•

Dat de provincie Utrecht zich gecommitteerd heeft aan het Klimaatakkoord en het verdrag
van Parijs om klimaatverandering tegen te gaan;
Dat uit de Klimaat en Energieverkenning 2020 blijkt dat het huidige en voorgenomen
beleid in Nederland nog niet leidt tot een reductie van 49% van de uitstoot in 2030;
Dat in recent onderzoek van ecorys en TNO naar klimaatdoelstellingen voor de provincie
Utrecht is geadviseerd om tot eenduidige doelen te komen, bv CO2-reductie
doelstellingen, omdat de provincie daar beter op kan sturen en zelf invloed op heeft;
Dat de provincie nu hoofdzakelijk de belangrijke rol van procesbegeleider oppakt in de
energietransitie, maar zijn eigen invloed op de CO2-uitstoot nog niet in kaart heeft
gebracht;

Overwegende dat:
•
•
•
•

•

Regionale en lokale overheden gezamenlijk een grote impact hebben op de landelijke
CO2-uitstoot;
Andere provincies, zoals Gelderland, zich al hebben gecertificeerd via de CO2prestatieladder, om inzicht te vergaren in hun CO2-uitstoot en handelingsperspectief te
krijgen om deze uitstoot te verminderen;
Ook het gebruiken van een interne CO2-beprijzings-methodiek voor GWW- en andere
aanbestedings- en inkoopstrajecten handelingsperspectief biedt om onze concernbrede
opgaven te verwezenlijken;
Ook voor het werken met een interne CO2-beprijzingsmethodiek andere provincies al
samenwerken in IPO-verband samen met het Klimaatverbond. Hiervan worden de eerste
resultaten eind 2020 opgeleverd. Dit proces krijgt waarschijnlijk een vervolg in 2021, waar
Provincie Utrecht bij zou kunnen aansluiten;
Interne CO2-beprijzing ook handelingsperspectief biedt om het containerbegrip circulaire
economie in actie om te zetten;

Draagt het college op:
•
•
•
•

Met een plan te komen om als provincie Utrecht ook inzicht te krijgen in onze eigen CO2
uitstoot, bijvoorbeeld via de CO2-prestatieladder
Hiervoor in gesprek te gaan met provincie Gelderland om kennis en kunde hiervoor op te
halen
Te onderzoeken of de provincie Utrecht zich in 2021 kan aansluiten bij de proef met
Interne CO2-beprijzing die via het IPO plaats vindt
Deze voorstellen uiterlijk bij de kadernota voor te leggen aan Provinciale Staten

En gaat over tot de orde van de dag.
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