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Behandelvoorstel uitvoering motie 651 (CO2 Voetafdruk)
Geachte Statenleden,

Tijdens de vergadering van Provinciale Staten van 12 oktober 2016 is bij de behandeling van de
Energieagenda 2016-2020-2050 “Watt anders” motie 651 “Goede voorbeeld provincie CO2
voetafdruk” van mw. Van Hunnik (GroenLinks) aangenomen. In de motie 651 wordt het college
verzocht om:
de CO2-voetafdruk van de organisatie van de Provincie Zuid-Holland te inventariseren;
voor juli 2017 een ambitieus voorstel te maken om de voetafdruk te verminderen.
Bij de behandeling van de begroting in de PS vergadering van 9 november jl. is tevens de wens
geuit om bij de uitvoering van de motie een indicator op te nemen zodat de voortgang van het
proces kan worden gemonitord.
In de Energieagenda is een aantal ambities en acties geformuleerd om de CO2 voetafdruk van de
provincie te verminderen. Hiermee vragen we veel van onze inwoners en bedrijven. Zelf wil het
provinciebestuur het goede voorbeeld geven middels haar eigen provinciale bedrijfsvoering en in
het verlengde daarvan via onze externe taakuitvoering. Een goede inventarisatie van onze eigen
CO2 voetafdruk is daarbij noodzakelijk om stapsgewijs richting een CO2 neutrale bedrijfsvoering
toe te werken.
Aanpak inventarisatie
De afgelopen jaren is binnen verschillende afdelingen reeds een aantal stappen gezet met het in
kaart brengen van de CO2 voetafdruk. Om deze voetafdruk voor de gehele provinciale organisatie
in beeld te brengen, worden deze bestaande gegevens bij elkaar gebracht. Een eerste bron van
informatie is de energie-audit die in 2016 is uitgevoerd om te voldoen aan de Europese EnergieEfficiency Richtlijn (EED). De energie-audit is een systematische, vierjaarlijkse aanpak met als
doel informatie te verzamelen over het actuele energieverbruik van de provinciale organisatie. De
aanpak is bedoeld om mogelijkheden voor kosteneffectieve energiebesparing te signaleren en te

PZH-2017-579155792 dd. 20-03-2017

Ons kenmerk

DOS-2015-0005387

meten. Een tweede informatiebron is de nulmeting die de provincie heeft laten uitvoeren naar het
energieverbruik van het beheer en onderhoud van de provinciale wegen en vaste kunstwerken.
De gegevens uit deze twee onderzoeken worden gecombineerd en aangevuld door diverse, voor
dit onderzoek relevante, teams en afdelingen binnen onze organisatie. Onze huisvesting,
dienstreizen, inkoopbeleid, OV-concessies en (vaar)wegen zullen in het onderzoek worden
meegenomen. Hiermee wordt de definiëring van het begrip ‘provinciale organisatie’ breed
opgepakt.
Maatregelen
Met deze inventarisatie wordt inzichtelijk gemaakt wat de grootste bron van CO2 uitstoot is. In de
verdere uitwerking van motie 651 zal worden ingegaan op de maatregelen die mogelijk kunnen
bijdragen aan het verminderen van de uitstoot. Dit natuurlijk naast de maatregelen die, mede in
navolging van de Energieagenda, op tal van onderwerpen al zijn genomen of die momenteel
nader worden onderzocht. Zo liggen er op het provinciehuis zonnepanelen en passen we warmtekoude-opslag toe. Voor de renovatie van het C-gebouw wordt er onderzocht welke innovatieve
mogelijkheden er zijn voor verbeteringen ten behoeve van duurzaamheid. Op het gebied van
mobiliteit wordt er bij twee wegprojecten – N211geeftenergie en N470geeftenergie – onderzocht
wat er nodig is om het grootschalig onderhoud CO2 -neutraal uit te voeren. Vervoerder Arriva
gaat in samenwerking met de provincie elektrische bussen inzetten in Dordrecht en Gorinchem.
Aan de hand van de inventarisatie en het te ontwikkelen pakket van mogelijke maatregelen, kan
het college conform het verzoek van de motie in juli 2017 een actieplan aan u voorleggen om de
CO2 voetafdruk te verminderen en het resultaat te volgen.
Wij vertrouwen erop u met dit voorstel inzicht te hebben verschaft in de aanpak die het college
voorstaat.
Hoogachtend,
Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,
plv. secretaris,
voorzitter,

drs. G.M. Smid-Marsman
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