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Dag van de Duurzaamheid
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Provincies, knooppunten voor duur zame ontwikkeling
www.duurzaamheidsmeter.nl

De Provinciale Duurzaamheids
meter biedt inzicht in welke ambities
en initiatieven een provincie heeft
op het gebied van duurzame ont
wikkeling. De kern van de Duur
zaamheidsmeter bestaat uit vragen
lijsten geënt op de drie dimensies
van duurzame ontwikkeling: People,
Planet en Profit. Aan de provinciale
variant is een vierde institutionele
dimensie toegevoegd: Proces.

Denk mondiaal, handel
lokaal én regionaal
In 2012 vindt de derde wereld
top (Rio +20) plaats over de agenda
van de 21e eeuw, gericht op duur
zame ontwikkeling. Deze inter
nationale afspraken, die in 1992 in
Rio de Janeiro zijn opgesteld, dienen
wereldwijd te worden vertaald naar
nationaal, regionaal en lokaal beleid.
De Provinciale Duurzaamheidsmeter
helpt bij de vertaling naar het provin
ciale speelveld.
Het instrument is vooral bedoeld
als inspiratiebron voor bijvoorbeeld
bestuurders en ambtenaren, politieke
partijen en kiezers die op 2 maart
2011 hun stem mogen uitbrengen.
Provincies vullen zelf de vragenlijsten
in en kunnen de antwoorden zo
nodig actualiseren. De vragenlijsten
zijn uiteraard niet uitputtend: er
worden bonuspunten toegekend als
een provincie meer doet dan uit de
antwoorden naar voren komt. De
vragen, resultaten en achtergronden
zijn voor iedereen toegankelijk via
www.duurzaamheidsmeter.nl

Resultaten 2010
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= profit

People

Friesland
Bonuspunten: 18

Groningen
Limburg

Noord-Holland
Overijssel

Bonuspunten:
Bonuspunten:

Economische dimensie van
duurzame ontwikkeling

Maatschappelijke participatie           

Klimaat & energie

Eigen bedrijfsvoering

Sociaal beleid

Natuur & milieu

Bedrijfsleven

Globalisering

Waterbeheer

Mobiliteit

23

2

Zeeland

Zie hier enkele resultaten
per thema. Bezoek voor
meer resultaten de website.
People
• Provincies zien de bescherming van
cultureel en historisch erfgoed als
belangrijke taak.
• De vragenlijst People leverde veel 		
vraagtekens en discussie op, onder
andere over de rol van de provincie
rondom globalisering en het bevorderen van mondiaal burgerschap.
• Groningen heeft een gebiedsgericht 		
programma: “Samen werken aan
sociale duurzaamheid”. Om het sociale
beleid te borgen heeft de provincie een
‘Provinciale Sociale Agenda 2009-2012”
vastgesteld.
• Noord-Brabant investeert flink in duurzaam onderwijs: zij heeft ondersteund
bij de oprichting van het Netwerk
Duurzaam Brabants Beroepsonderwijs
en Telos, Brabants centrum voor duurzame ontwikkeling.

Profit

Ecologische dimensie van
duurzame ontwikkeling

Bonuspunten: 9

Noord-Brabant

Planet

Sociale dimensie van
duurzame ontwikkeling

Planet
• Er wordt in alle provincies hard gewerkt
om de CO2-uitstoot terug te dringen
en het gebruik van duurzame energie te
bevorderen.
• Zeeland, Noord-Holland, Friesland en
Groningen hebben de ambitie neergelegd om op afzienbare termijn klimaatneutraal te zijn.
• In Noord-Holland is het CO2-servicepunt opgericht om de samenwerking
met gemeenten te coördineren en
ondersteunen.
• Groningen werkt in het kader van haar
klimaatprogramma vooral samen met
het bedrijfsleven om o.a. de doelstelling
van 100% duurzame energievoorziening
in 2050 waar te maken.
• Wat betreft resultaatmeting in de vorm
van het monitoren van CO2-uitstoot
geven alle provincies aan dat hier nog
een flinke uitdaging ligt.
• Het blijkt lastig voor provincies om de
trend van verlies aan biodiversiteit een
halt toe te roepen en de Nederlandse
natuurgebieden te versterken.

Proces
Profit
• Duurzaam inkopen is steeds meer de
norm: alle provincies gebruiken 100%
groene stroom. Echter nog niet elke
provincie pakt duurzaam inkopen op
met haar leveranciers.
• Groningen loopt wat duurzaam inkopen
betreft voorop: ze heeft zichzelf verplicht om al in 2010 100% duurzaam
in te kopen en gaat waar mogelijk een
stapje verder dan de criteria van VROM
en Agentschap NL.
• Geen enkele provincie compenseert
de CO2-uitstoot van vliegreizen in
diensttijd en alleen Zeeland maakt
gebruik van virtueel vergaderen.
• In Friesland en Limburg wordt concreet
gewerkt aan het verkleinen van de
mondiale voetafdruk van de eigen
economie, onder andere door ‘Cradle2-Cradle’ te omarmen.
• Noord-Brabant schenkt als enige
structureel aandacht aan MVO bij het
stimuleren van internationale handel.

• Verankering van duurzaamheid binnen
de organisatie staat bij de meesten nog
in de kinderschoenen. Limburg scoort
op dit onderdeel het hoogst.
• Vijf van de zeven provincies hebben
duurzame ontwikkeling uitgewerkt in
een strategische visie op lange termijn.
• In Noord-Holland wordt de verantwoording voor duurzaamheid steeds
meer intersectoraal aangepakt. Zij heeft
onder andere een ‘aanjager duurzaamheid’ aangesteld.
• Overijssel is gestart met een traject om
beleidsmedewerkers handvatten
te geven om duurzame ontwikkeling te verankeren in projecten en
programma's.
• Alleen Limburg en Zeeland produceren
jaarlijks een maatschappelijk of
duurzaamheidsverslag. Geen enkele
provincie heeft de eigen voorbeeldrol
en prestaties op het gebied van duurzame bedrijfsvoering opgenomen in het
burgerjaarverslag.

* De stand van zaken per 1-11-2010. De provincies Drenthe, Flevoland, Gelderland, Utrecht en Zuid-Holland hebben (nog) niet deelgenomen aan de Duurzaamheidsmeter.

Deelname aan de Provinciale Duurzaamheidsmeter alleen al verdient alle lof.
Zo biedt een provincie haar inwoners,
politici, collega’s en andere geïnteres
seerden de kans om zich te informeren
over wat er op provinciaal niveau gebeurt.
Deze eerste provinciale meting wordt
aangevoerd door provincie Limburg.

www.duurzaamheidsmeter.nl

Zij kon op alle vragenlijsten meer dan 80%
van de vragen met ‘ja’ beantwoorden. Ook
op de aparte vragenlijsten Planet, Profit
en Proces had zij de beste score. Een
bijzondere vermelding verdient provincie
Friesland: zij kon ruim 85% van de vragen
in de lijst People positief beantwoorden
en had daarmee de hoogste score.

Helpdesk Provinciale
Duurzaamheidsmeter
Heeft u vragen of wilt u meer informatie?
Oudegracht 86
1811 CM ALKMAAR
(072) 520 25 17
info@duurzaamheidsmeter.nl
www.duurzaamheidsmeter.nl

De Duurzaamheidsmeter is een instru
ment van COS Nederland, de Vereniging
van COSsen, regionale centra voor inter
nationale samenwerking.
De Provinciale Duurzaamheidsmeter
is tot stand gekomen met financiële
ondersteuning van het interbestuurlijke

programma Leren voor Duurzame
Ontwikkeling (LvDO, Agentschap NL).
Aan de ontwikkeling van de vragenlijsten
zijn bijdragen geleverd door diverse
experts en ervaringsdeskundigen.

