
Motie klimaat centraal 

De Provinciale Staten van Utrecht, in vergadering op 11 november 2020, voor de behandeling 
van de programmabegroting 2021, 

constateren dat:
- Provinciale Staten in 2019 akkoord zijn gegaan met de ondertekening van het 

Klimaatakkoord door het IPO-bestuur
- Provinciale Staten bij vaststelling van de doelenboom een concernbrede doelstelling 

voor een klimaatneutrale provincie hebben opgenomen
- In de programmabegroting slechts EUR 30K is opgenomen voor deze doelstelling

overwegen dat:
- Klimaat een overkoepelend thema is dat in veel programma’s is ondergebracht
- De urgentie van het klimaatprobleem vraagt om een bredere invulling van de 

concernbrede doelstelling
- Een concernbrede doelstelling ook een concernbreed aanspreekpunt verdient
- Een heldere coördinerende en intern/extern verbindende rol bijdraagt aan focus en 

versnelling op de klimaatdoelstelling

Roepen Gedeputeerde Staten op om
- De concernbrede doelstelling voor een klimaatneutrale provincie steviger aan te zetten
- Dit te doen door de taken onder deze doelstelling op zijn minst als volgt te interpreteren:

- Zorgdragen voor verwerking van de klimaatambities in alle relevante 
programma’s en teams van de provincie

- Bijdragen aan de gecoördineerde uitvoering van het Klimaatakkoord met Rijk en 
ander provincies. 

- Faciliteren van breed klimaatoverleg in de provincie Utrecht (medeoverheden, 
bedrijfsleven en andere maatschappelijke partijen).

- Aansturen van provinciebrede informatievoorziening voor de voortgang van de 
klimaatdoelstelling van de provincie, bij voorkeur gebruik makend van 
bestaande informatie en samenwerkend met instanties, zoals de PBL (KEV), CBS, 
Staat van Utrecht etc

- Zorgdragen dat deze informatievoorziening voor zoveel mogelijk bestuurslagen 
bruikbaar is (afstemming en samenwerking met gemeenten, waterschappen, 
provincie, Rijk)

- Verkennen en aandragen van nieuwe klimaatkansen, bijvoorbeeld aan de hand 
van de uitwerking van de motie Drawdown

- Zo nodig onderzoek te (laten) doen naar de impact van kansrijke ideeën en 
initiatieven voor broeikasgasreductie en -absorptie.

- Deze taken vanaf 2021 op te pakken en hiervoor in de begroting ruimte te zoeken bij de 
bestaande programma’s en zo nodig bij de voorjaarsnota met aanvullende dekking te 
komen. 

en gaan weer verder met de vergadering,
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