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ONDERWERP BEANTWOORDING SCHRIFTELIJKE VRAGEN 

Beantwoording schriftelijke vragen ex.art.47 RvO 
betreffende COP25 

Geachte heer Dercksen. 

Toelichting: 
In de media verschenen berichten dat op de klimaattop, waar naar toe wederom tienduizenden alarmisten 
vlogen die vinden dat vliegen duurder moet worden gemaakt, dat China niet bereid is transparant te rapporteren 
over haar CO2 huishouding. Zij werden daarin gesteund door Inda en Afrikaanse landen (die wel willen graaien 
uit de 100 miljard dollar die jaarlijks door de Westerse landen moeten worden uitgedeeld volgens het akkoord 
van Parijs). 
Ook zijn er wederom geen afspraken gemaakt over concrete stappen naar aanleiding van het akkoord van 
Parijs, waar de VS zich uit heeft teruggetrokken en waaruit vele landen geen enkel verplichting voortvloeit tot 
2030. 

De PW-fractie heeft daarover de navolgende vragen. 

1. Vraag: 
Bent u het met ons eens dat na het opzeggen door de VS van de vrijwillige intentieverklaring van Parijs 
dit akkoord nu zo dood is als een pier als China geen inzage wil geven in haar uitstoot? Zo nee, 
waarom niet? 

Antwoord: 
Voorafgaand aan de beantwoording van de door u gesteld vragen in het kader van Art 47 RvO wijzen 
we u op het volgende. Schriftelijke vragen (art 47) kunnen worden ingediend door alle leden van 
Provinciale Staten wanneer zij opheldering over het gevoerde beleid willen hebben. Dat betekent dat 
vragen die betrekking hebben op het gevoerde beleid en bestuur van landen als China en de VS buiten 
de verantwoordelijkheid van GS vallen. 

Als Gedeputeerde Staten staan wij achter het regeringsbesluit om het akkoord van Parijs te 
ondertekenen en geven we uitvoering aan de afspraken die nu zijn gemaakt. 
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2 Vraag: 
Hoe gaat u uw inspanningen, lees welvaarts- natuur- en milieu- en gezondheidsvernietigende 
maatregelen uitleggen aan de Utrechtse bevolking als China (maar ook anderen) weigert om inzage te 
geven in hun uitstoothuishouding? China is verantwoordelijk voor meer dan 30% van de uitstoot van 
broeikasgassen (als die er al iets toe doen) en Nederland intussen voor minder dan 0,35%. 

Antwoord: 

Nederland heeft het Klimaatakkoord medeondertekend. Net als een grote meerderheid van landen 
wereldwijd. Het Rijk is verantwoordelijk voor het gesprek met andere landen over de uitvoering van het 
akkoord van Parijs. Voor de uitvoering hiervan in Nederland heeft het Rijk samen met 
maatschappelijke partners het nationale klimaatakkoord opgesteld. De provincie Utrecht onderschrijft 
dit nationaal klimaatakkoord en wij zullen ons dan ook inspannen om het akkoord uit te voeren. Dit 
mag PS en de Utrechtse bevolking van ons verwachten. 

Hoogachtend, 
Gedeputeerde Staten van Utrecht, 
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