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Geachte leden

In het coalitieakkoord Duurzaam Doorpakken wordt de impact- analyse
van ons beleid op de CO2-uitstoot en welzijn en welvaart
aangekondigd. GS informeren PS over de stand van zaken met deze
impact-analyse.

Uw kenmerk

Inleiding
De opdracht voor het opstellen van een impactanalyse komt voort uit
het coalitieakkoord ‘Duurzaam Doorpakken’, waarin is aangegeven dat
de impactanalyse inzicht zal geven in de CO2-effecten van het
provinciaal beleid en projecten, alsmede de effecten van beleid en
uitvoering op welzijn en welvaart. Deze analyse wordt opgebouwd
volgens de volgorde van programma’s uit de programmabegroting. Per
programma wordt indien mogelijk kwantitatief en anders in kwalitatieve
termen de invloed van het provinciaal beleid en projecten weergegeven.
We werken gefaseerd aan het opstellen van een impactanalyse, met als
doel om in 2023 een volledige impactanalyse aan de Staten voor te
kunnen leggen.

Eerste fase
De afgelopen periode is geïnventariseerd wat de feitelijke invloed van
ons handelen als provincie is op de CO2-uitstoot. Dit is niet simpel om
vast te stellen aangezien wij als provincie veelal samenwerken met
partners in projecten, waarbij niet vast te stellen is wat het aandeel van
de provincie in een project precies doet met de CO2-uitstoot. Het zal
daarnaast ook zo zijn dat we niet alle effecten kunnen kwantificeren en
alleen kwalitatief de invloed van het beleid en de projecten kunnen
onderbouwen door een gebrek aan data. Wij hopen door een steeds
verdergaande ontwikkeling van impactmetingen van onder andere de
Rijksoverheid op termijn steeds meer effecten te kunnen kwantificeren.
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Ook is er de afgelopen periode gewerkt aan het verkrijgen van
consensus over de wijze waarop CO2 wordt gekwalificeerd door de
verschillende onderdelen van onze organisatie en andere overheden.
Het is belangrijk om hier consensus over te verkrijgen omdat het
belangrijk is dat de cijfers van overheden te vergelijken zijn. Hiervoor
zoeken wij, zowel binnen de organisatie als met andere overheden, naar
een passende oplossing.
Wij ronden deze eerste fase medio 2021 af en zullen bij de bespreking
van de jaarrekening de resultaten aan u voorleggen om van gedachten
te kunnen wisselen over de opzet van dit deel van de impactanalyse.
Hierbij heeft de impactanalyse een rapporterend karakter waarbij we
kijken naar de periode van de jaarrekening 2020 en de invloed van het
beleid en de projecten op de CO2-uitstoot.

Tweede fase
De tweede fase bestaat uit twee onderdelen:
het inzichtelijk maken van de sociaaleconomische aspecten
de analyse van ons handelen met als vraag waar wij gericht
kunnen interveniëren op de CO2-uitstoot
Het opstellen van de sociaaleconomische kant van de impactanalyse
vraagt verder onderzoek en afstemming. Ook voor deze analyse is het
van groot belang dat deze vergelijkbaar is en van voldoende data
voorzien kan worden waar het gaat om de impact van het provinciale
beleid en onze projecten. In de tweede fase wordt verkend hoe dit
verder vorm te geven, onder andere door te verkennen wat de
samenhang kan zijn tussen de impactanalyse en de bestaande
Barometer Welvaart en Welzijn.

Daarnaast maken we in deze fase de overgang van rapportage bij de
jaarrekening naar een impactanalyse bij de begroting. Hierdoor zullen
de Staten extra informatie krijgen waarmee sturing kan worden gegeven
aan de begroting. Deze fase kan pas goed starten als de eerste fase is
afgerond. Deze fase loopt van medio 2021 tot 2023. Tijdens de
bespreking van het eerste concept van de impactanalyse bij de
jaarrekening 2020 willen wij graag over de planning van de tweede fase
en belangrijke uitgangspunten voor de genoemde ontwikkelingen met u
van gedachten wisselen.
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