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Aan Provinciale Staten van Noord-Brabant,
Kennisnemen van
De uitwerking van de aangenomen actuele motie ‘Klimaatparagraaf’.
Aanleiding
Tijdens de Provinciale Statenvergadering van 1 februari 2019 hebben Provinciale
Staten de actuele motie ‘Klimaatparagraaf’ aangenomen. In de motie worden
Gedeputeerde Staten verzocht een voorstel te doen voor een uitvoerbare en
effectieve uitwerking van een Klimaatparagraaf, met als genoemd doel het
verschaffen van inzicht in de impact van beleidsvoorstellen op het klimaat en in de
mogelijkheden om negatieve invloeden te beperken en positieve invloeden te
maximaliseren. De motie richt zich hierbij op klimaatmitigatie (maatregelen om de
klimaatverandering te beperken). Tevens worden Gedeputeerde Staten verzocht
om het eerste jaar regelmatig met Provinciale Staten te evalueren of de
Klimaatparagraaf in de vigerende vorm bijdraagt aan de gewenste doelstelling en
uitvoerbaar en effectief is.
Bevoegdheid
Wij informeren uw Staten in het kader van uw controlerende rol over de uitwerking
van de aangenomen motie ‘Klimaatparagraaf’.
Kernboodschap
1. Wij sluiten bij de implementatie van de Klimaatparagraaf aan op de
ervaringen van andere provincies en hebben oog voor de uitvoerbaarheid.
In een aantal provincies wordt reeds met een Klimaatparagraaf gewerkt. Bij de
uitwerking van de motie hebben wij kennisgenomen van de wijze waarop de
betreffende provincies (Gelderland en Zeeland) de Klimaatparagraaf hebben
ingevoerd. Daarnaast houden we rekening met de uitvoerbaarheid voor onze
provinciale organisatie.

Bovenstaande leidt ertoe dat we bij de implementatie van de Klimaatparagraaf de
volgende uitgangspunten hanteren:
 De Klimaatparagraaf moet inzicht geven in de impact van het beleidsvoorstel
op het klimaat en duidelijk maken wat er is gedaan om de impact op het
klimaat te optimaliseren (nadelige effecten minimaliseren en positieve
effecten maximaliseren). Hierbij dient altijd een afweging gemaakt te worden
ten opzichte van de andere belangen.
 De Klimaatparagraaf is gericht op klimaatmitigatie (maatregelen om de
klimaatverandering te beperken) en niet op klimaatadaptatie (aanpassing aan
het veranderende klimaat). Hiermee definiëren we ‘de impact van een
beleidsvoorstel op het klimaat’ als de bijdrage aan de hoeveelheid
broeikasgasemissies.
 De Klimaatparagraaf is kwalitatief van aard, maar kan ook kwantitatieve
elementen bevatten. Daar waar kwantitatieve gegevens beschikbaar zijn,
rekenen we met CO2-equivalent.
 Er wordt een pragmatische werkwijze gehanteerd. Het invullen van de
Klimaatparagraaf dient bij te dragen aan de totstandkoming van een goed
doordacht beleidsvoorstel, maar dient geen doel op zichzelf te worden.
 De
Klimaatparagraaf
wordt
opgenomen
in
Statenvoorstellen.
Statenvoorstellen gaan over nieuw beleid en vormen zo het geëigende
moment om de impact op het klimaat in beeld te brengen.
 Bij besluiten in het kader de P&C-cyclus is de Klimaatparagraaf vanwege de
breedte van deze besluiten standaard niet van toepassing. Verder worden er
vooraf geen andere besluiten uitgesloten. Echter, indien er geen enkele impact
is op het klimaat kan de Klimaatparagraaf als ‘niet van toepassing’ worden
verklaard.
2.

Na een jaar evalueren we of de Klimaatparagraaf in de vigerende vorm
bijdraagt aan de gewenste doelstellingen en uitvoerbaar en effectief is.
In de aangenomen motie worden Gedeputeerde Staten verzocht om “het eerste
jaar regelmatig met Provinciale Staten te evalueren of de Klimaatparagraaf in de
vigerende vorm bijdraagt aan de gewenste doelstelling (te weten meer inzicht in
de
impact
van
het
voorstel
op
de
klimaatproblematiek
en
bijsturingsmogelijkheden) en uitvoerbaar en effectief is.” Het heeft tijd en
gewenning nodig om de Klimaatparagraaf op een goede wijze binnen de gehele
provinciale organisatie te implementeren. Daarom evalueren wij de werking van
de Klimaatparagraaf voor de eerste maal na een jaar. Daarbij heroverwegen we de
opbrengst van de Klimaatparagraaf ten opzichte van andere mogelijkheden als
een klimaatbegroting, -assessment of –stresstest. Wij gaan hierover te zijner tijd
graag het gesprek aan met uw Staten.

Consequenties
1. De Klimaatparagraaf is kwalitatief van aard, maar kan ook kwantitatieve
elementen bevatten.
Gedetailleerde kwantitatieve gegevens zijn lang niet altijd voorhanden. Daarom
richten we ons in de uitwerking van de Klimaatparagraaf, in het kader van
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uitvoerbaarheid, op de kwalitatieve impact van het beleidsvoorstel op het klimaat.
Waar wel gegevens voorhanden zijn, wordt op hoofdlijnen in de vorm van
ordegroottes ingegaan op de kwantitatieve effecten.
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2. In het format voor Statenvoorstellen wordt het kopje ‘Klimaat’ toegevoegd.
Bij het opstellen van Statenvoorstellen, wordt gewerkt met een vast format, dat
bestaat uit de onderdelen Samenvatting, Het voorstel, Aanleiding, Bevoegdheid,
Doel, Argumenten, Kanttekeningen, Financiën, Europese en internationale zaken,
Planning en Bijlagen. In dit format nemen wij na het kopje Financiën het kopje
Klimaat op.
Europese en internationale zaken
De Klimaatparagraaf richt zich op de impact van provinciale beleidsvoorstellen op
het klimaat. Deze beleidsvoorstellen hebben in overgrote meerderheid betrekking
op het grondgebied van de provincie Noord-Brabant. Tegelijkertijd stopt
klimaatverandering niet bij de grens van onze provincie en daarom zijn we ons
ervan bewust dat ons handelen tevens van invloed is op het wereldwijde vraagstuk
van klimaatverandering. Met ons provinciaal klimaatbeleid dragen we dan ook bij
aan nationale, Europese en internationale klimaatdoelstellingen.
Communicatie
We informeren onze provinciale medewerkers over de (werking van) de
Klimaatparagraaf en stellen daartoe tevens een werkinstructie op.
Vervolg
De afdeling ICT is opdracht gegeven om het kopje ‘Klimaat’ toe te voegen aan het
format voor Statenvoorstellen. Vanaf 1 januari 2020 bevatten alle
Statenvoorstellen die wij uw Staten toesturen het kopje ‘Klimaat’. In Q1 2021
evalueren wij de werking van de Klimaatparagraaf (zie ook kernboodschap 2). Wij
gaan hierover te zijner tijd graag met uw Staten in gesprek.
Bijlagen
N.v.t.

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant,
de voorzitter,

de secretaris,

prof. dr. W.B.H.J. van de Donk

drs. M.J.A. van Bijnen MBA
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Programmamanager: mevrouw I.A.H.M. Cortenbach, (073) 681 26 79,
icortenbach@brabant.nl.
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