
Motie onderzoek naar CO2 budget Zeeland 

Provinciale Staten van Zeeland, in vergadering bijeen op 24 juni 2022: 

Constateren dat, 

● het bestuur van de provincie Zeeland (zowel GS als PS) in meerderheid de doelstellingen van het
klimaatakkoord van Parijs en de energietransitie, inclusief de Zeeuwse varianten, onderschrijven;

● de urgentie om de CO2-uitstoot ook in Zeeland fors te verminderen onderschreven wordt;
● visies op grote maatschappelijke opgaven inmiddels zijn vastgesteld;
● de uitvoering daarvan doorgeschoven is naar de diverse programma’s;
● er voor de uitwerking van provinciaal beleid telkens een klimaatparagraaf opgenomen dient te zijn (met een

vertaling van de effecten van de te nemen maatregelen, zoals bv. inzage in het verbruik van het CO2-
budget);

● deze klimaatparagraaf doorgaans tot op heden nauwelijks of niet concreet ingevuld is;
● de gemeenteraad van Schouwen-Duiveland een onderzoek heeft laten doen naar het huidige verbruik van

hun CO2-budget door alle sectoren inclusief de ruimte die er nog resteert om die klimaatdoelen te halen.
Zijn van mening dat, 

● het gewenst is globaal inzage te krijgen in hoeveel CO2-budget alle sectoren in Zeeland thans verbruiken;
● het gewenst is globaal een idee te krijgen hoe lang we nog op dezelfde wijze voort kunnen gaan in productie

en verbruik alvorens we de afgesproken grenzen van 1,5 graad opwarming bereiken (en 2 of 3 graden);
● een dergelijk onderzoek het gevoel van urgentie kan vergroten, in elk geval inzichtelijker maakt;
● een dergelijk onderzoek scherp kan neerzetten welke keuzes er uiteindelijk gemaakt dienen te worden;
● het onderzoek van de gemeente Schouwen-Duiveland als voorbeeld kan dienen voor een soortgelijk

onderzoek voor de gehele provincie Zeeland 
● het Statenbudget voor onderzoek, voor 2022 is dit 100.000 euro, hiervoor ingezet kan worden (ruim

toereikend).

Dragen PS in samenspraak met GS op: 

● om in de 2e helft van 2022 een onderzoek te laten plaatsvinden naar de totale CO2-uitstoot in Zeeland anno
2022 inclusief een doorkijk naar de CO2-ruimte die nog resteert om die klimaatdoelen te halen;

● daarbij alle sectoren meenemend, uitmondend in een aantal aanbevelingen waaruit later een keuze
gemaakt kan worden;

● PS tussendoor te informeren over de vorderingen en PS het eindrapport laten vaststellen, dat als
onderlegger zou kunnen dienen voor het vaststellen van prioriteiten in de nieuwe Statenperiode.

en gaan over tot de orde van de dag. 

………………………… ……………………….. ……………………….. ………………………. ………………….. 
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