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1

Welke aanbevelingen uit het drawdown rapport zijn
inmiddels al geïmplementeerd in concreet beleid van de
provincie?

Het Drawdown-rapport omvat negentien impactvolle klimaatoplossingen,
met scenario’s voor iedere oplossing. Een deel van deze negentien
oplossingen liep al of is door de provincie in gang gezet voordat het
rapport (eind 2021) werd opgeleverd. Zodoende is de directe relatie
tussen Drawdown en concrete beleidsmaatregelen niet altijd evident.
Samen met onze partners wordt in meer of mindere mate al gewerkt
aan vrijwel alle genoemde oplossingen uit het Drawdown-rapport.
Tegelijkertijd constateren we ook dat het rapport beperkt concreet maakt
welke mogelijkheden / rol wij als provincie hebben om zichtbaar stappen
te zetten. Bovendien gaat het veelal om maatschappelijke of
technologische veranderingen, waarmee nog geen beleidsmaatregelen/instrumenten worden gegeven om deze veranderingen te
bewerkstelligen of stimuleren. Waar deze er nog niet zijn, zullen wij ons
inzetten om deze verdieping in ieder beleidsprogramma te laten
aanbrengen.
Daarnaast hebben wij ons tot doel gesteld de klimaatmaatregelen/activiteiten provinciebreed te verzamelen in één overzicht en toe te zien
op de uitvoering ervan. Hiermee wordt de monitoring eenvoudiger en
eenduidiger, en kan over enige tijd worden gerapporteerd over behaalde
resultaten in relatie tot de reductiescenario’s in Mton CO 2-eq uit het
Drawdown-rapport.
De provincie ontplooit voor haar eigen bedrijfsvoering activiteiten op een
groot aantal van de negentien klimaatoplossingen, waaronder: het
gebruik van groengas, het verbeteren van de isolatie van haar
gebouwen, duurzame renovatie, het gebruik van warmtepompen en
warmteterugwinning, het aanbieden van plantenrijkere diëten, het
beperken van voedselverspilling en het gebruik van elektrische fietsen
en voertuigen voor werk-werkverkeer.

2

Hoe het kernteam klimaat hier beschreven staat lijkt dit
team erg gefocust op monitoring en coördinatie. Gaat het
kernteam
klimaat
ook
nieuw
beleid

In het programma Klimaat centraal zijn vijf werksporen gedefinieerd,
waarvan monitoring (monitoring van de klimaatmaatregelen/-activiteiten
die de provincie ontplooit) er één is. Coördinatie is de rode draad in alle
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uitdenken/uitvoeren/implementeren? Op welke termijn
kunnen daar de eerste resultaten van worden verwacht?

vijf de werksporen, maar is net als monitoring een middel om
klimaatneutraliteit te bereiken.
De werksporen richten zich onder meer op de ontwikkeling van één
provinciale beeldtaal voor klimaatgerelateerde thema’s, op het in
gezamenlijkheid aanpakken van klimaatproblemen (integraal en met
interne en externe belanghebbenden) en kennisverbreding &
gedragsbeïnvloeding/-verandering om de CO 2-uitstoot op alle
beleidsterreinen te verminderen.
Nieuw beleid of aanvullende maatregelen worden urgent wanneer op
basis van deze initiatieven blijkt dat de huidige klimaatmaatregelen niet
of onvoldoende effect hebben binnen de daarvoor gestelde tijd. Op 2
november zullen we u hierover nader informeren.
We zijn bezig met het organiseren van een expertsessie
(informatiesessie) voor de Statencommissie Milieu en Mobiliteit over de
CO2-reductiedoelstellingen. In deze sessie komt aan de orde wat deze
doelstellingen zouden kunnen beteken voor de klimaatmaatregelen die
de provincie momenteel neemt en voor de voorbereidingen die ze
hiervoor treft / dient te treffen.

3

Het huidige college heeft inmiddels 3 jaar geintensiveerd
op het gebied van klimaatbeleid. Op het gebied van
energie is goed te zien dat er meer ambtelijke capaciteit is,
meer resultaten worden geboekt via
stimuleringsregelingen, etc. In de andere sectoren komt
lijkt dit minder duidelijk naar voren te komen, of heeft de
fractie van GroenLinks daar in ieder geval minder zicht op.
Welke resultaten zijn er aan CO2-emissie reductie geboekt
in andere beleidsdossiers, of hoe kunnen daar op korte
termijn meer stappen op worden gezet?

Energietransitie is inderdaad het meest zichtbare onderdeel van het
provinciale klimaatbeleid. In het antwoord op vraag 1 is vermeld op
welke onderdelen de provincie werkt aan de klimaatproblematiek.
In de Klimaatmonitor Utrecht wordt per Klimaattafel bijgehouden op
welke doelen de provincie zich richt en wat het effect is van deze
inspanningen.
Voor de meting van haar eigen CO2-prestaties heeft de provincie in
2021 voor het eerst de CO2-Prestatieladdermethodiek gebruikt, waarbij
de CO2-voetafdruk van de eigen bedrijfsvoering (over geheel 2019)
inzichtelijk is gemaakt.
Zoals aangegeven in het antwoord op vraag 2 zullen wij op basis van vijf
werksporen onderzoeken welke extra stappen de komende tijd kunnen
worden gezet om de CO2-uitstoot verder te reduceren. Hierbij zullen in
ieder geval de volgende doelgebieden de aandacht hebben:
- de eigen bedrijfsvoering;
- het Regionaal Mobiliteitsplan (inzet op fiets, OV - elektrisch
busvervoer);
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opschaling van de regionale oplaadinfrastructuur (MRA-E) en de
inzet van waterstof voor mobiliteitsdoeleinden;
Regionale Ontwikkelingsmaatschappij / Economic Board Utrecht
de Regionale Veenweiden Strategie.
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