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ONDERWERP BEANTWOORDING SCHRIFTELIJKE VRAGEN 

Climate Planet 

Geachte heer Dercksen, 

Toelichting: 

Naar aanleiding van de door u gestelde schriftelijke vragen ontvangt u hierbij de antwoorden. 

1. U geeft aan dat er onvoorziene omstandigheden waren waardoor de garanties moest worden 
ingeroepen. Wat was dan wel voorzien en waarop heeft men zich gebaseerd? 

Antwoord: 
In onze memo van 21 december jl. is aangegeven dat de garantstelling is ingeroepen door 
tegenvallende opbrengsten en tegenvallende kosten. Het evenement heeft minder betalende 
bezoekers en bedrijven getrokken dan waar men van is uitgegaan. Waar vooraf ruim 60 bedrijven 
interesse hadden om een event in de Climate Planet te organiseren, hebben uiteindelijk 10 bedrijven 
hier ook daadwerkelijk invulling aan gegeven. Ook zijn de kosten op de locatie (vernieuwde 
Jaarbeursplein) flink hoger uitgevallen dan was voorzien bij de vergunningaanvraag zoals: 
onvoldoende stroomvoorziening, kwetsbare bestrating en een omgeving waar nog gebouwd wordt. Dit 
alles heeft ook nog geleid tot extra organisatiekosten waar vooraf geen rekening mee is gehouden. 

2. Hoeveel bezoekers trok de bijeenkomst en hoeveel daarvan hebben er voor de toegang betaald? 

Antwoord: 
De Climate Planet heeft 21.200 betalende bezoekers getrokken. 
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3. Heeft de EBU bijgedragen en zo ja met hoeveel? 

Antwoord: 
Ja, de EBU heeft 20.000 euro betaald om het jaarcongres in de Climate Planet te kunnen houden en 
heeft 30.000 euro bijgedragen via een garantstelling. 

4. Wat heeft de bijeenkomst de belastingbetaler in totaal (EBU, Gemeente, Provincie) gekost en welke 
SMART-doelstelling is er bereikt? 

Antwoord: 
De kosten die zijn gemaakt voor de Climate Planet bedragen 50.000 (EBU), 218.000 (Gemeente 
Utrecht) en 77.000 (Provincie Utrecht). In de Energieagenda 2016 is bepaald dat de doelstelling voor 
de provincie is om in 2040 energieneutraal te zijn. De Climate Planet heeft vooral bijgedragen in het 
zichtbaar maken van wat de gevolgen zijn van de opwarming van de aarde en het benadrukken van de 
noodzaak om de CO2 uitstoot te beperken. In een maand hebben ruim 20.000 mensen de Climate 
Planet bezocht, hebben 500.000 mensen de Climate Planet gezien (fysiek op het plein, via media of 
digitaal) en is er via het event input gegeven aan duurzame samenwerkingen in stad en regio. 

5. Zijn de bezoekers geïnformeerd over het feit dat het onduidelijk is wat de mens bijdraagt aan 
klimaatverandering? Zo nee, waarom niet? 

Antwoord: 
Bezoekers aan de Climate Planet hebben een film kunnen bekijken die een algemeen beeld geeft van 
klimaatverandering sinds het ontstaan van de aarde en de gevolgen hiervan. De film benadrukt, zoals 
aangegeven in onze beantwoording op uw eerdere vragen, de urgentie om de klimaatdoelstellingen te 
behalen. 

6. Hoeveel CO2 uitstoot heeft deze expositie veroorzaakt? 

Antwoord: 
Het is niet bekend hoeveel CO2 uitstoot met deze expositie is veroorzaakt. 

7. Uit welk budget is e.e.a. betaald? 

Antwoord: 
De kosten worden gedekt uit het budget voor de Energietransitie. 
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8. Bent u bereid om gevolgen te trekken uit de onrealistische prognose en de organisatoren niet meer in 
aanmerking te laten komen voor belastinggeld? Zo nee, waarom niet? 

Antwoord: 
We betreuren het uiteraard dat het nodig bleek om onze garantstelling ten gelde te maken. We kunnen 
juridisch een mogelijke nieuwe aanvraag van deze organisatoren niet uitsluiten. Aan de hand van de 
verantwoordingsrapportage voeren we wel het gesprek hierover met de initiatiefnemer. 

Hoogachtend, 
Gedeputeerde staten van Utrecht, 

Voorzitter, 

Secretaris, 

~~-, 
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