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GS-Voorstel
Besluitnummer

PZH-2017-606426348 (DOS-2015-

0005387)

Contact

drs. E. Perdijk

070 - 441 84 31

e.perdijk@pzh.nl

Onderwerp:

beantwoording Motie 651 CO2 voetafdruk organisatie PZH

Publiekssamenvatting:

Bij de behandeling van de energieagenda van de provincie Zuid Holland hebben de Provinciale 

Staten een motie aangenomen waarin Gedeputeerde Staten worden verzocht een CO2-

voetafdruk van de organisatie van de Provincie Zuid-Holland te inventariseren en een ambitieus 

voorstel te maken om de voetafdruk te verminderen en dat aan PS voor te leggen. Hiervoor is 

een onderzoek uitgevoerd door Climatepartners/PW-Advies. In een brief geven Gedeputeerde 

Staten het resultaat weer. De CO2-voetafdruk van de provinciale organisatie in 2015 bedroeg 

64.000 ton CO2-equivalenten. Bijna 60% van de CO2-voetafdruk heeft te maken met de OV-

concessies (37.000 ton CO2). Ongeveer 34 % van de CO2 uitstoot heeft vooral te maken met het 

beheer van de (vaar)wegen (samen 22.000 ton). Op basis van reeds gedefinieerde ambities en 

bestuursakkoorden komt in 2030 een netto CO2-voetafdruk in beeld van 22.500 ton CO2, ofwel 

2/3 minder dan de oorspronkelijke CO2-voetafdruk in 2015.

Advies:
Voorstel om het volgende te besluiten:

1. Kennis te nemen van de rapportage: CO2 voetafdruk van de provinciale organisatie 
2015;

2. Indicator in de begroting op te nemen: "CO2 voetprint van de organisatie inclusief beheer 
en onderhoud infra en OV-concessies (ton CO2)";

3. Antwoordbrief aan PS betreffende de motie 651 vast te stellen;
4. De publiekssamenvatting betreffende motie 651 vast te stellen, waarin is aangegeven dat 

de CO2-voetafdruk van de provinciale organisatie (bedrijfsvoering OV-concessies en 
aanleg en beheer en onderhoud va (vaar)wegen) in 2015 is bepaald op 64.000 ton CO2 
en een ambitie is verwoord voor 2030 van 22.500 ton CO2.

Paraaf voor agendering:

Behandelend ambtenaar: drs. E. Perdijk Akkoord

Ambtelijk opdrachtgever / Leidinggevende: Ewijk - Hoevenaars, AM, van digitaal

Bestuurlijk opdrachtgever / Portefeuillehouders: Weber, JF

Provinciesecretaris drs. J.H. de Baas

Status Datum vergadering Gedeputeerde Staten Eindtermijn

A-Openbaar 22 augustus 2017 22 augustus 2017
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Besluit GS:
vastgesteld met een machtiging voor de portefeuillehouder om in overleg met dhr. Vermeulen de 
tekst van de brief aan de Staten aan te vullen zodat bij enkele gegevens uit de rapportage wordt 
toegelicht wat de inzet van de provincie daarvoor is. Ook wordt aangegeven dat het een transitie 
betreft die over een langere periode zal verlopen.

Bijlagen:
- GS brief - beantwoording Motie 651 CO2 voetafdruk organisatie PZH - DOS-2015-0005387
- 170620 - Rapportage - Klimaatvoetafdruk PZH 2015

1 Toelichting voor het College

In de provinciale ‘Energieagenda 2016-2020-2050’ “Watt Anders” schetst de Provincie Zuid-Holland 

ambities en maatregelen om energie te besparen en versneld over te stappen op duurzame 

energiebronnen. Het provinciebestuur wil het goede voorbeeld geven door middel van haar eigen 

provinciale bedrijfsvoering en in het verlengde daarvan via haar externe taakuitvoering. Om naar een 

CO2 neutrale bedrijfsvoering toe te kunnen werken is een goede inventarisatie van de eigen CO2-

voetafdruk noodzakelijk. In de aan de Energieagenda gelieerde motie 651 is gevraagd om de CO2-

voetafdruk van de organisatie van de Provincie Zuid-Holland te inventariseren en om een voorstel te 

maken om deze te verminderen.

Gedeputeerde Staten willen het goede voorbeeld geven door middel van hun eigen provinciale 

bedrijfsvoering. Dat geldt ook bij de inkoop van goederen en diensten. Hier is reeds als ambitie 

gesteld dat:

- in 2030 alle openbaar vervoer waarvoor de Provincie opdracht verleent volledig emissievrij rijdt;

- de Provincie bij aanleg, beheer en onderhoud van infrastructuur stapsgewijs toewerkt naar een 

neutrale CO2-balans in 2050.

De CO2-voetafdruk van de provinciale organisatie bedroeg 64.000 ton CO2-equivalenten in 2015. Dit 

resultaat in dit jaar kan vanaf nu als nulmeting gezien worden. Bijna 60% van de CO2-voetafdruk 

heeft te maken met de OV-concessies (37.000 ton CO2). De rest van de CO2 uitstoot heeft vooral te 

maken met het beheer van de (vaar)wegen (samen 22.000 ton). Op basis van reeds gedefinieerde 

ambities en bestuursakkoorden komt in 2030 een netto CO2-voetafdruk in beeld van 22.500 ton CO2, 

ofwel 2/3 minder dan de oorspronkelijke CO2-voetafdruk in 2015.

Het is nu zaak dit goed te monitoren en de Staten daarin mee te nemen. Daarom stellen we voor een 

indicator in de begroting op te nemen waarmee de CO2 voetafdruk wordt gevolgd. De indicator geeft 

dan de volledige voetafdruk weer inclusief de CO2 emissie in OV-concessies en het beheer en 

onderhoud van onze (vaar)wegen. In feite vat deze indicator een aantal beleidsindicatoren die zijn 

beschreven in de  doelenboom van de energieagenda Watt Anders samen. In de Staat van Zuid-

Holland zullen we via een factsheet verder inzoomen op de CO2-emissie vanuit de verschillende 

onderdelen van de provincie.

Financieel en fiscaal kader:
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Geen opmerkingen

Juridisch kader:

Geen opmerkingen

2 Proces

Naar aanleiding van opmerkingen van GS zal dit onderwerp voor behandeling in de Commissie DO 

van 6 september, worden verstuurd en kan de motie afhankelijk van de reactie van de Staten als 

afgedaan worden beschouwd.

3 Communicatiestrategie

De CO2 voetafdruk wordt als indicator opgenomen in de begroting. Er wordt een aparte factsheet 

over de CO2 voetafdruk van de organisatie gemaakt voor de Staat van Zuid-Holland. Het eindrapport 

van PWA-advies wordt tevens integraal aan deze factsheet gekoppeld.
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