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Aan Provinciale Staten, 
 
Vanaf april start de uitvoering van het Garantiefonds Energie Provincie Utrecht. Voor de publicatie 
van de Nadere regels Garantiefonds Energie Provincie Utrecht voeren we nog enkele wijzigingen in. 
We hebben hiertoe de Nadere regels van 16 december 2008 ingetrokken en de nieuwe Nadere regels 
Garantiefonds Energie Provincie Utrecht op 31 maart 2009 vastgesteld. Dit besluit is genomen op 
grond van de Stimuleringsregeling Duurzaamheid, Energie en Klimaat. De gewijzigde nadere regels 
zijn ter informatie bijgevoegd.  
 
Het fonds is één van onze instrumenten om bij te dragen aan de reductie van CO2-emissie en richt zich 
op het stimuleren van investeringen in energiebesparing en duurzame energie. Deze “groene” 
investeringen zijn veelal iets kostbaarder en hebben een langere terugverdientijd (tussen de 5 en 10 
jaar) dan conventionele investeringen. Dit blijkt een drempel voor deze  investeringen doordat banken 
aarzelen bij kredietverstrekking en/of partijen de risico’s hoger inschatten. 
Vanuit het Garantiefonds zetten we twee soorten instrumenten in om dit te doorbreken: 
• Het afgeven van een garantie aan de bank voor de terugbetaling van een verleend krediet voor 

deze “groene” investeringen.  
• Het verlenen van een “subsidie onder opschortende voorwaarden” die pas tot uitbetaling komt als 

het risico zich voor heeft gedaan dat de extra investeringen niet zijn terugverdiend. 
De totale waarde van het fonds bedraagt € 15 miljoen. Ter dekking van het risico dat een deel van de 
middelen niet meer terug zal komen heeft de provincie € 2 miljoen op de begroting gereserveerd.  
 
Wijzigingen 
De wijzigingen die zijn ingevoerd betreffen: 
• Het heffen van een  eenmalige premie van 2% over de garantieverlening. Deze vormt een 

natuurlijke drempel voor ondernemingen om onnodig van het fonds gebruik te maken; 
• Het schrappen van de vaste termijn van subsidievaststelling. Deze termijnen leggen we vast in de 

subsidiebeschikking vanuit expertise van SenterNovem en de ontwikkeling van de energieprijzen; 
• Het verlengen van de terugverdienperiode voor geïntegreerde projecten van 10 naar 15 jaar. 

Vanwege de complexiteit van geïntegreerde projecten is de verwachte terugverdientijd zo´n 5 jaar 
langer dan die voor investeringen waarvoor wij garanties afgeven; 

• Opnemen van een extra weigeringsgrond voor een subsidieaanvrager tegen wie een 
terugvorderingbevel staatssteun uitstaat. 
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