M33 AANVAARD
Motie ‘Drawdown’ voor Provincie Utrecht
De Provinciale Staten van Utrecht, in vergadering op 8 juli 2020, voor de behandeling van de
kaderbrief,

constateren dat:
- De provincie Utrecht zich heeft gecommitteerd aan het klimaatakkoord
- In de doelenboom ‘klimaatneutraal’ als concernbrede doelstelling is opgenomen
- De provincie Utrecht klimaat al in diverse programma’s meeneemt als doelstelling
- Er nog geen inzicht bestaat in de totale potentiële impact van de maatregelen die we nu
nemen (kosten, broeikasgasbaten, doorlooptijd)

overwegen dat:
- Klimaatneutraliteit alleen kan worden bereikt door een combinatie van emissiereducerende
maatregelen (minder uitstoot) én oplossingen die CO2 uit de lucht halen;
- ergo: een klimaatneutrale samenleving ook in de provincie Utrecht meer zal vergen dan
alleen het verduurzamen van bestaande activiteiten
- Een belangrijk doel van klimaatbeleid is om de toenemende concentratie van
broeikasgassen te keren en te laten dalen
- ‘Project Drawdown 1’ zich als beweging bezighoudt met het ontsluiten en doorrekenen van
de mondiale mogelijkheden van reductie en opname van broeikasgassen, inclusief kosten,
broeikasgasreductiebaten en tijdpad.
- Dit heeft geresulteerd in een overzicht van impact van de verschillende mogelijkheden,
waardoor prioritering, sturing én verantwoording kunnen verbeteren
- Provincie Utrecht van die kennis kan profiteren en kan bezien welke mogelijkheden van
toepassing zijn binnen onze provincie.
- Dit ook nieuwe inzichten kan opleveren voor optimalisatie van het huidige beleid
- Vanuit Europa de Green Deal in de maak is en een helder onderbouwd overzicht van
broeikasgasreductiemogelijkheden een goede voorbereiding is om daar straks snel op in te
kunnen spelen
- Een totaaloverzicht voor de provincie Utrecht ook van toegevoegde waarde is voor de
gemeenten en waterschappen in de provincie.

dragen Gedeputeerde Staten daarom op om:
- Te laten verkennen welke mogelijkheden de provincie Utrecht heeft om broeikasgassen te
verlagen of te onttrekken en deze mogelijkheden te kwantificeren
- Zich bij die verkenning te laten inspireren door de doorrekeningen die al zijn gemaakt
binnen het Drawdown model
- Een totaaloverzicht te maken naar impact en dit te relateren aan de bestaande activiteiten
van de provincie Utrecht
- Hier middelen voor vrij te maken in de begroting 2021 binnen de concernbrede doelstelling
voor een klimaatneutrale samenleving
- Dit totaaloverzicht te rapporteren vóór de zomer van 2021

en gaan weer verder met de vergadering,
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Marc de Droog

Drawdown is het moment waarop de concentratie van broeikasgassen in de atmosfeer van de aarde van jaar tot jaar
begint af te nemen.
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