Provinciale Staten
Zaaknummer: 98490
Vragen van het statenlid Inez Flameling en Eddy Heerschop (PvdA) ingevolge artikel 44
reglement van orde

AANHANGSEL
tot de notulen van de provinciale staten van Zeeland 2021 nummer 233.

Vragen ingevolge artikel 44 van het reglement van orde inzake
compensatie uitstoot broeikasgassen door de provincie Zeeland:
(ingekomen: 4 oktober 2021)
Vragen aan gedeputeerde staten
1. Kan aangegeven worden voor zover bekend
hoeveel broeikasgassen de provincie
Zeeland uitstoot? Kan daarbij een uitsplitsing
worden gemaakt in vervoer, energieverbruik
van gebouwen en inkoop?

Antwoorden van gedeputeerde staten
1. Jaarlijks stelt de Provincie Zeeland een CO2
footprint op. In 2020 bedroeg de uitstoot van
de Provincie 493 ton CO2. De uitsplitsing
wordt gemaakt in gebouwen (0 ton CO2 in
2020), afval (167 ton CO2 in 2020), mobiliteit
weg (324 ton CO2 in 2020), mobiliteit OV
(2,1 ton CO2 in 2020) en vliegverkeer (0 ton
CO2 in 2020).
Sinds 2017 heeft Provincie Zeeland een
energiecontract met groene stroom van
Nederlandse oorsprong. Dit verklaart de
reductie van 445 ton CO2 tussen 2016 en
2017. Sinds 2020 neemt de Provincie in
Nederland geproduceerd groen gas af van
de energieleverancier. Dit verklaart de
reductie van 589 ton CO2 tussen 2019 en
2020.

2.

2.

3.
4.

Is bekend of deze uitstoot wordt
gecompenseerd? Zo ja, in welke mate
gebeurt dit?
Indien niet de volledige uitstoot wordt
gecompenseerd, wat is daarvan de reden?
Indien niet de volledige uitstoot wordt
gecompenseerd, willen Gedeputeerde Staten
overwegen dit alsnog doen via het Zeeuws
Klimaatfonds? Zo nee, waarom niet en op
welke andere manier willen Gedeputeerde
Staten de uitstoot compenseren?

3.
4.

Ja, de uitstoot van de Provinciale organisatie
(in 2020 493 ton CO2) is gecompenseerd bij
het Zeeuws Klimaatfonds.
Niet van toepassing. Zie antwoord op vraag
2.
Niet van toepassing. Zie antwoord op vraag
2.
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