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Toelichting 

Nu de temperatuur maar niet wil stijgen en de zeespiegel zelfs een dalende tendens vertoont (zie 
bijgevoegde grafieken)  in tegenstelling tot alle voorspellingen van het IPCC en dat  terwijl de CO2-uitstoot 
wereldwijd verder toeneemt,  roept de vraag zich op wat klimaatbeleid nu eigenlijk heeft opgeleverd. 
 
De PVV fractie heeft dan ook de volgende vragen: 
 

1. Kunt u een gedetailleerd jaaroverzicht geven van de kosten (in euro’s) voor de provincie aangaande 
genomen maatregelen en heffingen ten aanzien van klimaatbeleid of beleid om klimaatverandering 
tegen te gaan vanaf het moment dat het IPCC werd opgericht in 1988? Hierin inbegrepen maar zeker 
niet uitsluitend subsidies voor zonnepanelen, biogashubs, inhuren van Jeremy Rifkin, groene stroom, 
CO2 compensatiemaatregelen, duurzaam inkopen, belastinggeld steken in een groenfonds, stimuleren 
van bedrijven (“klimaat op orde”) etc. etc.? 
 
Antwoord: 
Met ingang van 2007 is de provincie Utrecht serieus gestart met het voeren van klimaatbeleid. In de 
Collegeperiode 2007-2011 zijn de volgende programma’s met bijbehorende budgetten uitgevoerd die 
zijn gerelateerd aan klimaatbeleid of beleid om klimaatverandering tegen te gaan: 
Klimaatprogramma ‘Klimaat op Orde’   € 5.300.000,- 
Stimuleringsregeling Energie (DEK-regeling) € 5.000.000,- 
 
Het klimaatprogramma ‘Klimaat op Orde’ loopt dit jaar af. In 2012 wordt een uitgebreide 
programmaverantwoording aan de Staten aangeboden. De regeling voor Duurzaamheid, Energie, 



Klimaat (DEK-regeling) waar de stimuleringsregeling voor energie onderdeel van uitmaakt is in de 
zomer van 2010 beëindigd. Financiële verantwoording over deze regeling heeft plaatsgevonden via de 
jaarrekening. Het resterende budget is opgenomen in het cofinancieringsfonds Kennis & Innovatie. 
 
Binnen het klimaatprogramma is de klimaatatlas opgesteld, die inzicht geeft in de gevolgen van 
klimaatverandering in onze provincie. Daarnaast is met zowel het klimaatprogramma als met de DEK-
regeling ingezet op het versterken van de ‘triple helix’ van overheid, kennisinstellingen en bedrijfsleven 
ter bevordering van economische groei voor de regio in de duurzame toekomstbestendige branches. Een 
deel van de beschikbare budgetten is ingezet als versnellingsbudget om projecten uit de ideeënfase naar 
uitvoering te tillen. 
 

2. Kunt u gemotiveerd en gedetailleerd aangeven wat het de provincie, lees de belastingbetaler, kost om de 
Europese doelstelling van 20% CO2-reductie te laten behalen voor 2020? 
 
Antwoord: 
Nee, dat is niet mogelijk. Het is goed om op deze plaats nogmaals te benadrukken dat wij als provincie 
de Europese doelstelling met betrekking tot CO2-reductie nog niet tot onze doelstelling maken. De 
provincie ziet economische- en ruimtelijke ontwikkeling als haar kerntaken. Vanuit die hoedanigheid 
zijn wij voornemens om de opwekking van duurzame energie tot op zekere hoogte ruimtelijk te 
faciliteren en innovatiekracht in onze regio te benutten om de duurzaamheidseconomie (o.a. 
energiebesparing en duurzame energie) te stimuleren met CO2-reductie als bijvangst.  
 

3. Kan worden aangegeven hoeveel FTE’s er gemoeid zijn met ambtenaren die zich (deels) met het 
vraagstuk rond de klimaatverandering bezighouden en wat de totale loonkosten hiervoor zijn op 
jaarbasis sinds 1988? 
 
Antwoord: 
Nee, dat kunnen wij niet want duurzaamheid (waaronder energiebesparing en duurzame energie) 
beschouwen wij niet als apart beleidsveld, maar vormt een integraal onderdeel van onze kerntaken. 
Daardoor is het niet mogelijk een gedetailleerd overzicht te geven. 

 

4. Kunt u aangeven hoeveel kouder het is geworden en hoeveel de zeespiegel is gedaald door alle 
klimaatkosten die zijn gemaakt die tot doel hebben om de provincie klimaatneutraal te maken? 
 
Antwoord: 
Nee. Het vraagstuk van klimaatverandering is mondiaal en te complex van aard om een eenduidige 
relatie te kunnen leggen tussen gemaakte klimaatkosten door de provincie Utrecht en het effect op de 
temperatuur en de zeespiegel.  
 

5. Bent u bereid om bij de Economische Visie en de daarin genoemde duurzaamheidseconomie en 
klimaatverandering, zoals die binnenkort zal worden besproken, het antwoord op vraag 4 een 
doorslaggevende rol te laten spelen? Zo nee, waarom niet? 
 
Antwoord: 
Nee. Het opnemen van duurzaamheidseconomie als een van de drie speerpunten van ons 
innovatiebeleid voor de komende periode is niet primair ingestoken vanuit de ambitie om 
klimaatverandering tegen te gaan, maar door het feit dat duurzaamheid in steeds grotere mate 
economische kansen biedt. De vraag naar diensten en producten op het gebied van energiebesparing, 



duurzame energie maar ook bijvoorbeeld watermanagement neemt toe. De regio Utrecht heeft vanwege 
haar sterke kenniseconomie en innovatiekracht (Utrecht meest innovatieve provincie, bron ING) de 
potentie om haar positie inzake de duurzaamheidseconomie te versterken en daarmee extra 
economische groei en werkgelegenheid te genereren. Bovendien zorgt energiebesparing en duurzame 
energie voor onafhankelijkheid van fossiele brandstoffen die veelal in beheer zijn van politiek instabiele 
regimes. 
 

6. Deelt u de mening dat de begrippen klimaat, energie en milieu drie totaal verschillende dingen zijn en 
los van elkaar gezien moeten worden? Zo ja, deelt u ook de mening dat wij mensen te nietig zijn om het 
klimaat, het weer over langere periode, significant te beïnvloeden? 
 
Antwoord: 
Klimaat, energie en milieu zijn inderdaad verschillende zaken. Dat mensen invloed hebben op het 
klimaat is een feit. De mate waarin, is een discussie die toebehoort aan wetenschappers, daar zijn wij 
politici te nietig voor. 
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