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2Programma

• Opening door de voorzitter

• Programma, aanleiding en voorstellen aanwezigen (Huib van 

Essen, vervolgens Hilly Jager)

• Proces & aanpak (Bram van Megen)

• Digitale rondleiding door de klimaatmonitor en interactieve 

omgeving (Bram van Megen & Pepijn Duijvestein)

• Vervolgstappen (Bram van Megen)

• Vragen en reacties (allemaal)
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Aanleiding en 
achtergrond

Motie 33 ‘Drawdown’

➢ Verkenning van mogelijkheden voor verlagen 

broeikasgassen (middels Drawdown-model)

➢ Opstellen totaaloverzicht naar impact 

➢ Relateren aan de bestaande activiteiten van de provincie 

Utrecht

Motie 100 ‘Klimaat Centraal’

➢ Doelstelling voor klimaatneutrale provincie steviger 

aanzetten

❖ Verwerking van de klimaatambities in alle relevante 

programma’s en teams

❖ Gecoördineerde uitvoering Klimaatakkoord met Rijk 

en andere provincies.

❖ Faciliteren van breed klimaatoverleg in de provincie 

Utrecht

❖ Aansturen van provinciebrede informatievoorziening 

voor de voortgang van de klimaatdoelstelling van de 

provincie

❖ Verkennen en aandragen van nieuwe klimaatkansen 

+ impact onderzoeken

Aanleiding

Doel 9.7.3 in de provinciale doelenboom:

“De transitie naar een klimaatneutrale

samenleving wordt concernbreed beter 

verankerd en gemonitord.”



Start

Klimaatmonitor Drawdown-model

Proces 4
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Wat is de 

potentie?

Waar staan we 

nu?

Klimaatneutraal in 

2050:

Waar zetten we per 

klimaattafel nog

meer op in?

Hoe gaan we 

deze acties

uitvoeren?

Aanpak

Klimaatmonitor Drawdown-

klimaat-

oplossingen

Vervolg



Rondleiding
Drawdown Preliminary Climate 
Solutions Assessment Utrecht

Nu:
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Link ET-monitor

https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiZWQ3YzQ0MGMtMzhlNC00ZWFjLTk1ZmItMDM5Zjc1MTUwMDA0IiwidCI6IjM0ZDNlM2Q4LTY1NzMtNDhiYS04MGJiLThlMmFhNGNlOTlhYiIsImMiOjl9


Project Drawdown: 100 bestaande 
en haalbare klimaatoplossingen
drawdown.org

● Internationaal onderzoeksproject
● Geregionaliseerd voor de 

provincie Utrecht
● Klimaatoplossingen voor alle 

sectoren
● Concreet inzicht in potentiële 

impact per sector
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Roy Straver, Roos Janssen, Pepijn Duijvestein, Jonah Link, Iris Grobben

Preliminary Climate Solutions Assessment Utrecht
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11Vervolg

Klimaatoplossingen

➢ Lopende maatregelen worden verrijkt 

op basis van klimaatoplossingen

➢ In kaart brengen waar de provincie nog 

meer op gaat inzetten

➢ Uitwerken strategie en actieplannen

Klimaatmonitor

➢ Continu uitbreiden en updaten

➢ Inbedden in de provinciale organisatie

Klimaatneutraal in 

2050:

Waar zetten we per 

klimaattafel nog

meer op in?

Hoe gaan we 

deze acties

uitvoeren?

Vervolg



Vragen

Hilly Jager, Bram van Megen, Willemijn Streutker,

Pepijn Duijvestein (Drawdown)


