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De Energietransitie is een prioriteit in het coalitieakkoord. Het college heeft PS 
beloofd om met een Actieagenda Energietransitie te komen. PS hebben ervoor 
gekozen deze agenda tot stand te laten komen via een BOB-proces, bestaande 
uit de stappen beeldvorming, oordeelsvorming en besluitvorming door PS in 
verbinding met GS en onze inwoners.

Het voornemen is om de Actieagenda uit bovenstaande onderdelen te laten 
bestaan. Met het opnemen van indicatoren wordt voldaan aan een motie van PS.
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Het BOB-proces is in november gestart op initiatief van de griffie, in 
samenwerking met de door GS aangestelde programmanager Energietransitie. 

In de eerste beeldvormingssessie is aan de woordvoerders energie van de  
verschillende statenfracties een toelichting gegeven op het huidige beleid. In 
deze sessie is met instemming gereageerd op het voorstel om aan te sturen op 
besluitvorming voor de zomer.

In de eerste BOB-sessie zijn drie statenleden opgestaan die samen met de twee 
voorzitters van MME, de griffie en de programmamanager Energietransitie een 
werkgroep hebben gevormd die de navolgende BOB-sessies hebben voorbereid.

In de tweede beeldvormingssessie is invulling gegeven aan de behoefte van de 
woordvoerders om meer te horen over het beleid van de gemeenten Utrecht en 
Amersfoort, de U10 en de activiteiten van de Economic Board Utrecht (EBU) en 
de Natuur en Milueufederatie Utrecht (NMU).
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Op 8 februari was de belangrijkste beeldvormingssessie. Een breed pallet van 
organisaties, adviseurs, bedrijven en bewonersverenigingen zijn uitgenodigd om 
input te geven op een breed pallet aan energiethema’s. De vraag die centraal 
stond was:  wat moet de provincie doen?

De bijeenkomst heeft geresulteerd in twee presentaties (de derde was zonder 
slides) en een aantal aantekeningen uit de diverse parallelsessies die aan PS zijn 
toegestuurd. Een impressie van het resultaat is weergegeven op de volgende 
pagina.
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Het resultaat van de derde beeldvormingssessie bestaat uit een groot aantal 
opmerkingen en tips van individuele partners. Drie thema’s kwamen hierbij 
regelmatig terug:
1. Het idee om energiemaatregelen te koppelen aan natuurlijke 

investeringsmomenten en/of andere beleidsdossiers.
2. Gebruik te maken van de kracht van voorbeelden door ervoor te zorgen dat 

deze voorbeelden kunnen ontstaan en de ervaringen vervolgens gedeeld 
worden.

3. De noodzaak om uiteindelijk te komen tot opschaling van deze voorbeelden 
tot brede toepassing.

Jan Willem van der Groep (adviseur en opzetter van de nationale 
Stroomversnelling) hield een pleidooi om in Utrecht nadruk te leggen op 
energiebesparing en te focussen op de gebouwde omgeving.

De bijdragen van Anjo Travaille (gedragsdeskundige en Statenlid) en Marco 
Hekkert (hoogleraar Innovatiemanagement) werden als verfrissend en 
inspirerend ervaren, omdat het non-usual suspects zijn, die geen grote 
bekendheid genieten in het Utrechtse energienetwerk. 

Gezien het enthousiasme over  de drie sprekers, is hun bijdrage niet alleen input, 
maar ook een resultaat van de beeldvormingsfase.
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Het gebruik van fossiele brandstoffen als gas, olie en kolen gaat gepaard met 
maatschappelijke probleem, zoals milieuverontreiniging, instabiliteit, uitputting 
van voorraden en de effecten van klimaatverandering. Het verbranden van 
fossiele brandstoffen leidt niet alleen tot het versterkte broeikaseffect, maar ook 
tot gezondheidsschade en natuurschade. 

Dit zijn allemaal redenen om de overstap te maken van fossiele brandstoffen 
naar duurzame energie afkomstig van de zon, de wind, waterkracht, biomassa en 
aardwarmte. 

De productie van duurzame energie laat in veel gevallen gepaard met een groot 
ruimtebeslag en vooral bij biomassa moet er gewaakt worden voor afwenteling 
van milieueffecten naar de tweede of derde wereldlanden.
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De Energietransitie is 15 jaar geleden ingezet. Toen nog zonder focus en  
concrete maatregelen. Nu zijn we verder. Het maatschappelijke gevoeld van 
urgentie om minder afhankelijk te zijn van fossiele brandstoffen en het 
broeikaseffect te bepreken is toegenomen, evenals het maatschappelijk 
draagvlak voor energiemaatregelen. Dat blijkt bijvoorbeeld uit het feit dat 
internationale beleggers en ook onze Nederlandse pensioenfondsen hun 
aandacht verleggen van fossiele energie naar duurzame energie. Vorig jaar is in 
Dubai een energiecentrale met zonnepanelen gebouwd om de reden dat dit 
goedkoper was dan een gasgestookte centrale. Inmiddels is het tipping point, 
waarbij duurzame energie het wint van fossiele energie, ook in Nederland in 
zicht. 
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Op www.energielabelatlas.nl is te zien dat er nog steeds heel veel woningen,
kantoren en andere bedrijven zijn die veel energie “lekken” en daarmee ook veel 
euro’s verspillen. Jaarlijks geven we in onze provincie 2,5 miljard euro uit aan 
energie. Energiebesparing resulteert in een korting op deze energierekening. Om 
te komen tot energiebesparing en productie van duurzame energie zijn 
investeringen nodig. Deze investeringen bieden kansen voor een nieuwe 
(regionale) economie. Volgens Energiecentrum Nederland is het aantal nieuwe 
(regionale) banen een aantal malen groter dan het verlies van banen voor de 
productie van fossiele energie.

Uiteindelijk is de energietransitie niet veel meer of minder dan het treffen van 
zoveel mogelijk energiebesparingsmaatregelen en investeringen in duurzame 
energie die er uiteindelijk toe leiden om in 2040 energieneutraal te zijn. De 
provincie is tijdens de beeldvormingsessie gevraagd om ons bedrijfsleven te 
helpen om de economische kansen van de energietransitie te benutten. Dit kan 
door de aanbieders van energiemaatregelen te helpen en door de vraag naar 
energiemaatregelen te stimuleren. 
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De Energietransitie is een reis met vele roergangers. De provincie is één van 
deze roergangers, maar doet niets alleen. Aan de ene kant proberen wij aan te 
sluiten bij de energie die er is bij partners in de maatschappij. Aan de andere kant 
proberen wij partners aan ons te verbinden bij initiatieven waarbij wij zelf een 
trekkende rol vervullen. 

Deze manier van opereren in een netwerksamenleving vraagt om een flexibele 
inzet van menskracht en middelen. We moeten op elk moment kunnen inspelen 
op behoeften in de maatschappij. 

De EBU is voor ons een belangrijke organisatie om maatschappelijke initiatieven 
voor de energietransitie te ondersteunen. Andere belangrijke partners  zijn 
natuurlijk de gemeenten, maar ook de gebiedsorganisaties in het landelijk gebied, 
concessiebeheerders in het openbaar vervoer, woningbouwcorporaties, 
bouwbedrijven en partijen die voorloper willen zijn in de energietransitie.

Bij inzet van financiën zoeken wij naar partners die ook bijdragen, zodat de 
investeringskracht optimaal is. Drijfveer bij de keuze van concrete maatregelen 
is het versterken van de beweging  die de energietransitie is. Het minste wat we 
kunnen doen is het geven van een duwtje in de rug aan initiatiefnemers die iets 
willen met de energietransitie. Dat duwtje kan klein zijn of wat substantiëler als 
het gaat om maatregelen met een grote potentie voor opschaling.
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De provincie kan vier rollen vervullen: als kantooreigenaar (eigen bedrijfsvoering),  
als bevoegd gezag, als financier en als bemiddelaar. Maatregelen zijn het 
effectiefst als ze worden getroffen in verbinding en in samenwerking met de 
vragers en de aanbieders van de maatregelen. Deze afhankelijkheid heeft 
consequenties voor de invloed en de sturingskracht van de provincie. 

De grootste uitdaging is opschaling: zorgen dat maatregelen die succesvol 
toegepast zijn (al dan niet met een opstartsubsidie) breed worden toegepast. En 
dat zonder dat de bemiddelingskosten en financieringskosten de pan uit rijzen. 
Dat kan door continu de vraag te stellen waarom maatregelen niet vanzelf 
getroffen worden en vervolgens op een effectieve manier voor zoveel mogelijk 
partners belemmeringen wegnemen.

Uit de beeldvormingsfase is gebleken dat men het begrijpt als de provincie niet 
inzet op investeringssubsidies. Er is wel een grote behoefte uitgesproken voor de 
rol van bemiddelaar. Daar zitten namelijk nog veel belemmeringen. 

De rollen met meer invloed (bedrijfsvoering en bevoegd gezag) hebben niet 
allemaal veel effect, maar zijn over het algemeen wel zichtbaarder. Op deze er 
rollen wordt de provincie ook duidelijker aangesproken door de maatschappij. 
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Op dit moment wordt al een breed pallet aan maatregelen getroffen. De 
Actieagenda gaat over intensivering van dit beleid door het effect van de 
bestaande maatregelen te vergroten en aanvullende maatregelen te formuleren. 
Van sommige succesvolle maatregelen raakt binnenkort het budget op. Deze 
maatregelen zouden verlengd kunnen worden.

De maatregelen kunnen onderverdeeld worden naar de rol van de provincie. Op 
dit moment ligt de nadruk op de rol van bevoegd gezag en de financiering. Het 
beschikbare budget en de personele inzet voor bemiddeling is relatief beperkt. 
Zonder budget is het  - gezien de beperkte menskracht en expertise binnen onze 
organisatie - moeilijk om van toegevoegde waarde te zijn in de bemiddelingsrol.
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Op verzoek van de Werkgroep BOB Energietransitie is een inventarisatie gedaan 
naar het beleid van de andere provincies. Binnen IPO is deze actie met interesse 
gevolgd omdat deze vergelijking tot op heden nog niet gemaakt is. Het risico 
bestaat om appels met peren te vergelijken. De beschikbare financiën zijn in de 
meeste gevallen exclusief de bijdragen aan energie- of garantiefondsen. Omdat 
dit leningen zijn, worden deze niet altijd opgenomen in de begroting, maar 
bijvoorbeeld opgenomen als weerstandvermogen, c.q. een reservering op de 
algemene reserves. Ook budgetten voor de energietransitie die betaald worden 
uit andere portefeuilles zijn niet altijd meegenomen in deze benchmark.

Los van deze appels en peren is met zekerheid te stellen dat er zeer grote 
verschillen zijn in de inzet van financiële middelen en iets mindere mate in de 
personele inzet. Er zijn parallellen te trekken tussen de beschikbare middelen 
voor de energietransitie de omvang van de algemene reserves als gevolg van de 
verkoop van energiecentrales. 

Uit de analyse voor prioriteitstelling blijkt dat alle provincies met uitzondering van 
Zeeland inzetten op financiering van energieprojecten (leningen en soms 
subsidie) en dat verder iedere provincie een bepaalde focus kiest die bij deze 
provincie past. De provincies met veel budget (Noord-Brabant en Zuid-Holland) 
zitten in op vrijwel alle aspecten van de energietransitie. Het budget van 
Flevoland is laag omdat de omvang van de nieuwe impuls nog niet bekend is.
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Volgens de Klimaatmonitor Rijkswaterstaat wordt in de provincie Utrecht jaarlijks 
circa 100 PJ energie gebruikt. Dit bestaat voor krap 20% uit elektriciteit, ongeveer 
45% uit warmte (meest aardgas en klein deel  restwarmte) en circa 35% 
autobrandstoffen.

Een focus op de gebouwde omgeving ligt voor de hand, omdat hiermee ruim de 
helft van het energiegebruik gedekt wordt en de beïnvloedingsmogelijkheden 
groter zijn dan bij de andere grote energiegebruiker: verkeer en vervoer. 

In de industrie en landbouw benutten we de bestaande instrumenten en 
programma’s om het energiebeleid te intensiveren en blijven we open staan voor 
het bieden van toegevoegde waarde als dat past bij onze rolinvulling. Hetzelfde 
geldt voor verkeer en voervoer. De nadruk ligt daarbij op de bevoegd gezagrol
voor het openbaar vervoer.

13



De beschikbare ruimte voor productie van duurzame energie binnen onze 
provincie is relatief beperkt. Met gebruik van de huidige beschikbare technologie 
zal niet veel meer dan 15% van het huidige energiegebruik op een duurzame 
manier geproduceerd kunnen worden zonder een grote ruimtelijk reservering te 
maken voor zonnevelden of een nog grote claim (factor 10 t.o.v. zonnevelden) 
voor de teelt van biomassa.  Als het lukt om nieuwe reststromen van biomassa te 
vinden, windmolens efficiënter worden en de efficiëntste zonnepanelen 
commercieel beschikbaar komen, dan kan dit percentage oplopen maar het is 
onwaarschijnlijk dat daarmee 100% gehaald wordt. 

De conclusie die hier uit getrokken kan worden is dat  er vooral heel veel energie 
bespaard moet worden om  een klimaatneutrale provincie te worden.

Bronnen:
• Biomassapotentieel Provincie Utrecht, Ecofys, Augustus 2011
• Eigen berekening: locaties die verenigbaar zijn met geluidregelgeving
• Perspublicaties over de twee stuwen in de Lek:  Amerongen en Hagestein
• Het potentieel van zonnestroom in de gebouwde omgeving van Nederland, 

PBL , Augustus 2014
• Potential Solar Fields in the urban area’s of Utrecht Provincie, NMU, Augustus 

2015
• Inventarisatie project GOUD (niet openbaar)
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In de PRS is de ambitie opgenomen om in 2040 het grondgebied van de 
provincie Utrecht klimaatneutraal georganiseerd te hebben. Het college heeft in 
het coalitieakkoord aangegeven een aanjaagrol te gaan vervullen voor de 
implementatie van duurzame ontwikkeling en zich te richten op energiebesparing, 
duurzame energieopwekking en kennisdelen.

Bij de vertaling naar maatregelen wordt uitgegaan van 5 prioriteiten, die volgen 
uit de beeldvormingsfase en de potentieelanalyse. Klimaatneutrale gebouwen 
worden in de regel gerealiseerd door een combinatie van energiebesparing en 
opwek van duurzame energie. Daarom zijn budgetten niet goed aan deze 
prioriteiten toe te kennen.

In het coalitieakkoord is 8 mln euro beschikbaar gesteld voor de energietransitie. 
Bij de voorlopige toedeling van deze middelen aan maatregelen is bewust 
gekozen om uit te komen op een hoger bedrag om aan te geven dat er noodzaak 
is om te prioriteren of sommige maatregelen te dekken vanuit de reguliere 
portefeuilles/begroting. 

Op de volgende pagina’s zijn de belangrijkste voorgenomen maatregelen 
opgenomen.
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Het energiebeleid voor de gebouwde omgeving zal worden opgenomen in de 
Beleidskader Binnenstedelijke ontwikkeling en het bijbehorende programmaplan.

Menskracht en middelen binnen het huidige programma wonen en 
binnenstedelijke ontwikkeling volstaan niet om de ambitie voor een 
klimaatneutrale gebouwde omgeving vorm te geven. Hier is zowel een financiële 
als personele impuls nodig.  
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Er kan voor gekozen worden om de opschaling van energieneutrale 
melkveehouderij te betalen vanuit AVP en POP, maar dan gaat dat ten koste van 
andere doelen in het landelijk gebeid.

In het coalitieakkoord is de volgende ambitie opgenomen: “De provincie Utrecht 
streeft naar zero emissie in het openbaar vervoer in 2028 en zal alle kansen en 
mogelijkheden voor innovaties aangrijpen die bijdragen aan deze ambitie.”

De eerste mogelijkheid om invulling te geven aan deze ambitie is de aanschaf 
van circa 10 nieuwe bussen in 2017 om de extra vervoersvraag op te vangen. De 
meerkosten voor elektrische bussen, laadinfrastructuur en exploitatie bedragen 
nu nog 5 mln euro. De volgende toezeggingen zijn gedaan voor dekking van 
deze meerkosten:
- 2 mln door gemeente Utrecht
- 1 mln door Q-buzz
- 1 mln door provincie (vanuit ontwikkelbudget bestaande concessie) 
Er kan voor gekozen worden om de resterende 1 mln te betalen uit het budget 
voor de energietransitie of vanuit de portefeuille mobiliteit. In het laatste geval 
gaat dit ten koste van andere (duurzaamheids)ambities voor mobiliteit.
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Het energiebeleid binnen vergunningverlening, toezicht en handhaving is al 
geïntensiveerd. Tegelijkertijd is er nieuwe regelgeving door het Rijk gemaakt die 
een extra handhavingsinspanning vergt die door het Rijk (nog) niet wordt betaald. 
Het energiebeleid van VTH is weinig geloofwaardig als tegelijkertijd het nieuwe 
Rijksbeleid niet wordt gehandhaafd. Voor dit Rijksbeleid is overigens groot 
draagvlak. Het betreft een effectieve maatregel.

Provincie is bevoegd gezag voor 53 bedrijven. Een deel daarvan het EED-
plichtig. Van de ruim 400 EED-plichtige bedrijven in de provincie, vallen er 50 
onder de RUD, waarvan een deel onder het bevoegd gezag van de provincie. De 
invloed van de provincie is groter indien samengewerkt wordt met andere 
bevoegde gezagen. In 2015 is gestart om deze samenwerking structurelere vorm 
te geven. 
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Het ruimtelijk beleid voor duurzame energie zal worden verankerd in de PRS 
(herijking) en in een tweede stap in de nieuwe Omgevingsvisie.

Het budget betreft actieve procesondersteuning en hulp bij omgevingsparticipatie.
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Op dit moment is er één concreet initiatief voor ultradiepe geothermie (7 km). Er 
is door initiatiefnemers ene eerste verkenning gedaan en de volgende stap zou 
zijn een onderzoeksfase waarin onder andere de bodem, de omgeving en de 
financiering nader onderzocht wordt.  

Het is nu aan de initiatiefnemers, de provincie en het Rijk om te bepalen wie 
welke rol pakt in de te starten onderzoeksfase. Zonder een financiële bijdrage is 
de provincie geen partij in dit project. Het gaat dan om proces- en 
onderzoekskosten. Een bijdrage aan de exploitatie valt ver buiten de orde van de 
beschikbare budgetten binnen de provincie. Daarvoor zullen andere financiers 
gevonden moeten worden.
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• Om de doelstellingen uit het Nationale Energieakkoord voor 2023 te realiseren 
is in onze provincie een investering van ongeveer € 4 mrd nodig. De 
financiering hiervan zal (groten)deels los komen via bestaand vermogen of 
bestaande financieringsinstrumenten en subsidies (b.v. SDE van Rijk: € 8 
mrd).

• Een revolverend energiefonds is nodig omdat we daarmee initiatiefnemers van 
kleine projecten (< 2 ton) en startende ondernemingen de mogelijkheid bieden 
om te profiteren van de kansen in de energietransitie (next economy). Deze 
partijen worden nu nog niet bediend door de markt en het Garantiefonds 
collectieve energieprojecten (samenwerking met Rabobank). 

• In de provincie is er in ieder geval markt voor een energiefonds van circa 15 
mln (9,5 mln aanvullend op de 5,5, mln van gemeente Utrecht) en mogelijk nog 
meer. Met een significante provinciale bijdrage kunnen we het Utrechtse 
energiefonds regionaal maken en verder zoeken naar aanvullende 
financieringsbronnen. 

• Energiefondsen en andere financieringsbronnen zijn vooral effectief als er hulp 
wordt geboden bij het doen van aanvragen: aanjaagfaciliteit. De huidige 
aanjaagfaciliteit van 4 ton is uitgeput. Met 1 mln kan de aanjaagfaciliteit tot het 
einde van de coalitieperiode verlengd en versterkt worden. 

• De eerste NOM-projecten (renovatie) worden geconfronteerd tegenvallende 
kosten. Met 0,5 mln kunnen een aantal van deze projecten over de drempel 
geholpen worden.
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