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Agendapunt: Statenvoorstel Voorjaarsnota 2022 "Drenthe, mooi voor elkaar!" 

Onderwerp: Motie Drentse Klimaatklok

Provinciale Staten van Drenthe, in vergadering bijeen op woensdag 1 juni 2022 

Constaterende dat: 
• we willen dat de aarde leefb.aar blijft.
• we met zijn allen minder C02 moeten uitstoten. Het klimaatakkoord van

Parijs hanteert "1,5 graad opwarming van de aarde" als kantelpunt voor
een wereldbol die nog leefbaar is voor de mens, of niet meer. Te veel
opwarming zorgt voor steeds meer overstromingen, extreme hitte of kou,
meer en hevigere neerslag en op andere plekken juist lange droogte. En
dus steeds minder oppervlakte leefbaar land.

• draagvlak onder burgers moet worden versterkt en verbreed.

Overwegende dat: 
• het uiteindelijke doel is natuurlijk dat we zó weinig C02 uitstoten en zo

circulair leven, dat we geen eindtijd meer hebben. En dat de aarde
leefbaar blijft voor ons en alle volgende generaties.

• iedereen daaraan kan bijdragen. Van simpelweg oude mails eens
weggooien en minder autorijden, tot stappen zoals zonnepanelen
gebruiken, plantaardig eten en nog veel meer.

Verzoekt het College van Gedeputeerde Staten om; 
• Om een digitale klok op bepaalde locaties te plaatsen dat aangeeft hoeveel

tijd ons nog rest om het tij te keren voordat het te laat is.
• Te onderzoeken op welke locaties (binnen als buiten) een digitale klok

wenselijk is.
• PS hierover te informeren.

En gaan over tot de orde van de dag. 

PvdD 
Renate Zuiker 



Toelichting
In New York hangt een klimaatklok die aangeeft hoeveel tijd we nog hebben
voordat we als hele mensheid zoveel CO, hebben verbruikt dat de aarde méér
dan 1,5 graad opwarmt.
Ook in Amsterdam is een klok geplaatst. De Amsterdamse klok gaat uit van de
Amsterdamse bijdrage aan die (ongewenste) COz-uitstoot, als we op de huidige
voet door zouden gaan. We staan nu met zijn allen voor de keuze: zo doorgaan
of de uitstoot drastisch verlagen?
De klok moet jaarlijks worden bijgesteld.
Als we willen dat de aarde leefbaar bl¡jft, moeten we met zijn allen minder CO,
uitstoten. Nu, morgen en voor altijd. Hoe dringend die lagere COr-uitstoot nodig
is, toont de "klimaatklok" ons aan.
We staan nu met zijn allen voor de keuze: zo doorgaan of de uitstoot drastisch
verlagen?


