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Onderwerp: Toekenning subsidies in het kader van subsidieregeling ‘Energiebesparing in de 
sociale huursector’ 
 

In het kader van de informatievoorziening treft u hierbij de betreffende stukken aan. 
 
Bijgevoegd is een rapport met een beschrijving van de gesubsidieerde projecten in het kader 
van de regeling ‘Energiebesparing in de sociale huursector’. Hiermee worden duurzame 
energie en energiebesparende maatregelen gesubsidieerd in de sociale huursector met een 
totaal bedrag van €750.000,-. 
 
Aanleiding 
Bij het vaststellen van de subsidieregeling ‘Energiebesparing in de sociale huursector’ door 
Provinciale Staten op 5 februari 2007 is toegezegd de te subsidiëren projecten ter kennisname 
aan de cie WMM te doen toekomen.  
 
Achtergrond/eerdere besluiten 
5 Februari jl. is door PS een subsidieregeling ‘Energiebesparing in de sociale huursector’ 
vastgesteld. Hiervoor is €800.000,- beschikbaar gesteld uit het stimuleringsfonds 
‘Duurzaamheid’. Provinciale staten van Utrecht hebben besloten om €750.000,-  in te zetten 
voor de reductie van CO2-emissie in renovatieprojecten in de sociale huursector, de overige 
€50.000,- is gereserveerd voor uitvoering van de regeling. De subsidieregeling is opengesteld 
voor woningbouwcorporaties voor het nemen van concrete energiebesparende maatregelen of 
het topassen van duurzame energie bij renovatieprojecten in de sociale huursector.  
 
De reductie van het broeikasgas CO2 levert niet alleen een bijdrage aan het voorkomen van 
klimaatverandering, maar verlicht ook de energielasten voor de huurder. Daarnaast heeft de 
regeling de woningbouwcorporaties aangezet na te denken over energiebesparende 
maatregelen en het toepassen van duurzame energie opties. Energiebesparing en stimuleren 
van duurzame energiebronnen in de gebouwde omgeving sluit aan bij het beleid van de EU op 
dit gebied en past binnen het recente Beleidsprogramma 2008-2011 van het Rijk 
 
Met deze regeling worden 9 projecten gesubsidieerd met een totale CO2 reductie van 2.100 
ton CO2/jaar. In vergelijking is dit de CO2 uitstoot voor de verwarming (aardgas) van 724 
huishoudens/jaar oftewel er zijn 103.500 bomen nodig die een jaar groeien om een 
vergelijkbare CO2 opname (reductie) te realiseren.  
 
Criteria op basis waarvan subsidie verleend  is zijn:  

- met het project dient minimaal 50 ton CO2/jaar gereduceerd te worden; 
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- per woning dient minimaal 15% CO2 reductie gerealiseerd te worden na toepassen van 
energiebesparende maatregelen. 

Vervolgens is gerangschikt naar kosteneffectiviteit (CO2 reductie per geïnvesteerde €). Twee 
noemenswaardige gesubsidieerde projecten zijn: ‘woningen voorzien van verwarming en 
warm tapwater met biomassa als brandstof’ en ‘warmteterugwinning die is aangesloten op het 
retourwater van de aanwezige stadsverwarming’. 
 
Voor overige projecten wordt verwezen naar het bijgevoegde rapport.  
 
Vervolgprocedure/voortgang 
Naar aanleiding van de gesubsidieerde projecten zal er t.z.t. een workshop georganiseerd 
worden om spin off te bereiken naar andere woningbouwcorporaties.  
 

Gedeputeerde Staten van Utrecht, 
De voorzitter, R.C. Robbertsen 
De secretaris, drs. H.H. Sietsma 


