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Onderwerp Statenbrief:  Beantwoording motie ‘Duurzame energie begint bij jezelf’ en van de motie 

‘Zuiniger provinciehuis’. 

 
Voorgestelde behandeling: ter kennisneming 

 
 
Geachte dames en heren, 
 
 
Inleiding 

In het Coalitieakkoord is duurzaamheid als speerpunt opgenomen. Dit moet niet alleen in woord maar ook in 
acties worden belijd. Daarom zal er in de nabije toekomst (voor 2020) een pakket investeringen gedaan worden 
om het Huis voor de provincie te verduurzamen. Middels deze Statebrief wordt u hierover geïnformeerd.  
 
Stichting Kantorenpark Rijnsweerd (SKR) heeft in 2013 met de gemeente Utrecht het Convenant ‘Verduurzamen 
gebouwgebonden energiehuishouding kantorenpark Rijnsweerd’ getekend waarin onder andere staat dat de 
gebouwen van de deelnemers in 2020 ten opzichte van peildatum 1994 minimaal 30 % reductie van de CO2 
uitstoot moeten hebben gerealiseerd en de gebouwen minimaal  energielabel C moeten hebben. Als 
tegenprestatie zal de gemeente Utrecht tot 2020 hierop tussentijds niet handhaven op de genoemde aspecten. 
De provincie is lid van de SKR en heeft zich dan ook aan deze twee punten geconformeerd. 
 
Er wordt 100% Duurzame energie ingekocht, Daarnaast heeft Paushuize, door energetische aanpassingen, in 
2015 het predicaat Meest Duurzame Monument (DuMo) van Nederland verkregen. Het steunpunt Huis ter Heide 
heeft door onder andere de toepassing van zonnepanelen (PV panelen) een gebouwlabel A behaald en zijn door 
installatietechnische aanpassingen van locatie De Meern een reductie van 40% op het gasverbruik en een 
reductie van 23% op het elektriciteitsverbruik gerealiseerd. Voor de laatst genoemde locatie is geen gebouwlabel 
aangevraagd omdat het hier geen openbaar gebouw betreft. De nog te bouwen tramremise wordt zo duurzaam 
mogelijk. 
 
De noodstoominstallatie wordt vervangen. Dit maakt dat onze energieafname daalt met 17 %. De kosten van een 
ca. een miljoen zijn reeds ingeboekt.  
 
Via de SKR neemt de provincie deel aan GOUD, dat onderzoek doet naar geothermie. Hiermee blijft de provincie 
betrokken bij het onderzoek naar andere mogelijkheden van duurzame energiebronnen. 
 
Het huis voor de provincie voldeed bij de bouw aan het toenmalige bouwbesluit. De huidige normen zijn echter 
dusdanig aangescherpt dat er grote investeringen gedaan moeten worden om energielabel C te behalen. Kleine 
aanpassingen volstaan hierin niet. 
De verhouding vloeroppervlak ten opzichte van het oppervlakte van het gevelglas in combinatie met de 
geografische ligging en hoogte zorgen ervoor dat zoninval en andere weersinvloeden negatieve gevolgen hebben 
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op de benodigde koel en verwarmingsenergie om het gebouw behaaglijk te houden. Kortom: de aard van het 
gebouw beperkt de mogelijke duurzaamheidsmaatregelen en daarmee de mogelijkheden om op te schuiven naar 
een zuiniger energielabel. 
 
Vanwege een convenant tussen SKR en gemeente Utrecht, hebben wij ons gecommitteerd om het Huis voor de 
provincie in 2020 op te waarderen naar energielabel C. Daarom zal er in de nabije toekomst (voor 2020) een 
pakket investeringen gedaan worden om het Huis voor de provincie te verduurzamen.  
 
Wij zijn voor het plan van aanpak uitgegaan van de volgende twee uitgangspunten: 
- Verlenging van de levensduur van het gebouw en de waardevermeerdering van het vastgoed. De 
instandhoudingsinvesteringen die nodig zijn om het gebouw naar minimaal energielabel C te brengen hebben een 
gunstige invloed hierop; het zijn duurzame vervangingen en de labeling kan positieve  invloed hebben op de 
toekomstige verhuurprijs per m3. 
- Goede Bedrijfsvoering. Duurzaamheidsinvesteringen met een terugverdientijd (TVT) van < 5 jaar zijn verplicht. 
Duurzaamheidsinvesteringen met een terugverdientijd van < 15 jaar zijn reëel. Uitzondering hierop is de 
aansluiting op de KKO van a.s.r., die een TVT van 16 jaar heeft, maar nodig voor een energielabel C.  
 
Voor het realiseren van een energielabel C zijn de volgende investeringen relevant:  
 

Investeringen Kosten TVT 

Aansluiting KKO van a.s.r*. € 285.000,- 16 jaar 

Optimalisering e-contract € 10.000,- - 

Raamfolie € 310.000,-  

Totaal €605.000,-   

*De precieze mogelijke afname is rond de zomer bekend. 
 
Deze drie maatregelen voeren we uit. Daarnaast doen we alle duurzame vervangingsinvesteringen met een 
terugverdientijd van  < 5, (wettelijk verplicht)  en < 15 jaar. Deze maatregelen hebben geen (grote) invloed op de 
labeling, maar worden wanneer die volgens de MJOP aan de beurt zijn, gerealiseerd, in het kader van een 
gezonde bedrijfsvoering. De grootste kostenpost is hier het aanpassen van het klimaatregelingsysteem (€ 
225.000,- met een TVT van 14 jaar) 
 

Investeringen Kosten TVT 

Vervangingen TVT < 5 jaar € 60.000,- < 5 jaar 

Vervangingen TVT < 15 jaar € 325.500,- < 15 jaar 

 
Naast bovenstaande maatregelen zijn onderstaande investeringen nodig om naar energielabel B dan wel A te 
gaan. Al deze maatregelen hebben een terugverdientijd van meer dan 25 jaar .   
. 

Investeringen Kosten TVT Nodig voor energielabel 

Zonnepanelen op de Statenzaal  € 200.000,- > 25 jaar B 

Verlichting etage 2-6 naar LED € 100.000 > 25 jaar B 

Aanwezigheidsdetector en daglicht inregelen € 20.000,= > 25 jaar B 

Zonnepanelen op het parkeerdek* € 700.000,- > 25 jaar A 

* Dit tast de architectuur van het gebouw aan en hiervoor zijn vergunningen van de gemeente nodig. 
 
Deze investeringen vallen buiten het uitgangspunt goede bedrijfsvoering. Wij zijn dan ook niet voornemens deze 
maatregelen uit de voeren.  
 
Meetbaar / beoogd beleidseffect 

Verduurzamen van het Huis voor de provincie. 
 
Financiële consequenties 

De benodigde duurzaamheidsinvesteringen om een energielabel C te krijgen, € 605.000,-m  kunnen worden 
voorgefinancierd uit de Reserve Huisvesting. Dit is mogelijk doordat eerder gehanteerde afschrijvingstermijn beter 
is afgestemd op de technische levensduur, waardoor sommige termijnen zijn verlengd. 
 
Vervolgprocedure/voortgang 

Wij gaan er vanuit dat wij met deze brief de volgende twee moties hebben ingewilligd.  
- Motie 33: 'Duurzame energie begint bij je zelf’ ingediend op 3 november 2OI4 bij de bespreking van het 

statenvoorsteI Tweede partiële herziening PRS/PRV 2OL3-2O28 
- Motie 46: ‘Zuiniger provinciehuis’ op 22 juni 2015, ter bespreking van de Kadernota 2015 

 
Concreet voorliggende vraag aan statencommissie / Provinciale Staten  

Kennis te nemen van deze Statenbrief 



 

  

 
Gedeputeerde Staten van Utrecht, 
 
De voorzitter,  
De secretaris,  
 


