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Geachte leden van Provinciale Staten, 

 

Tijdens de commissievergadering Milieu, Mobiliteit en Economie van 29 augustus staat de energieagenda Pro-

vincie Utrecht op de agenda. Als Natuur en Milieufederatie Utrecht reageren we hier graag op, aangezien dit 

onderwerp voor de regio van groot belang is. Daarom werkt de NMU ook al geruime tijd aan de energietransitie in 

de Provincie Utrecht, zowel op het gebied van energiebesparingsmaatregelen, als aan het stimuleren van duur-

zame opwek. Tevens vervult de NMU een sleutelrol binnen de regionale krachtenbundeling. 

 

We zijn positief over de inhoud van de Provinciale Energieagenda, waar een duidelijk ambitie uit spreekt. Zicht-

baar is, dat deze is opgesteld met input van de omgeving. De Provincie kiest hiermee voor een duidelijke en in 

onze ogen juiste focus, namelijk energiebesparing gebouwde omgeving, toepassing windenergie met draagvlak, 

ontwikkelruimte voor geothermie en zonnevelden en financiering van energieprojecten. Ook zijn we blij met de 

uitspraak dat de Provincie de samenwerking met regionale partijen omarmt.  

 

We willen daarbij nog een paar zaken onder de aandacht brengen:  

 

- Regionaal zijn er veel initiatieven van onderop. Deze koplopers zijn belangrijke dragers voor de energie-

transitie, gezien hun concrete resultaten en vanwege het enthousiasme dat zij losmaken in de maat-

schappij en inspiratie die zij bieden voor navolgers. Wij ervaren dat deze initiatieven veel baat hebben bij 

inhoudelijke, financiële en procesondersteuning van hun activiteiten. Hierdoor zijn ze in staat om hun 

doelstellingen ook daadwerkelijk waar te maken. Initiatieven kunnen met de juiste ondersteuning flink 

opschalen. We pleiten voor een voortzetting van provinciale projecten die deze initiatieven ondersteu-

nen. 

- Energiebesparing: voor de gebouwde omgeving legt de Provinciale Energieagenda de focus op huur-

ders. Begrijpelijk, omdat daarmee relatief snel veel meters kunnen worden gemaakt. Toch bepleiten wij 

om ook vanuit de provincie aandacht te geven aan de particuliere woningeigenaar en daar een deel van 

de middelen voor te reserveren en daar waar mogelijk mee te laten koppelen bij activiteiten voor huur-

ders. Veel particulieren willen hun woning wel isoleren, maar vinden het lastig om hun weg te vinden in 

het aanbod. Het is nodig om betere concepten te ontwikkelen om particulieren te ontzorgen. In deze 

ontwikkeling spelen de gemeenten, een stimulerende rol richting de markt (aanbod) en vraagkant (be-

woners). Provinciale steun helpt om de versnelling in gang te zetten.  

- In het plan hecht de provincie veel waarde aan de samenwerking met regionale partners. Gezien de 

brede opgave van de energietransitie is een goede samenwerking en regionale krachtenbundeling van 

essentieel belang om de benoemde ambitie waar te maken. Dit betekent ook dat er regionaal een ge-

dragen gezamenlijke aanpak voor de energietransitie nodig is. Wij willen van een samenwerking op 

deelterreinen, naar een overall samenwerking. Ook is het belangrijk om als regionale alliantie goed te 

communiceren over acties en resultaten, zodat een olievlekwerking ontstaat en steeds meer partijen 
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mee gaan doen. We zien hierin een faciliterende rol van de provincie, danwel een ondersteunende rol in 

de regie.  

- De provincie maakt in haar eigen bedrijfsvoering ook op diverse vlakken het verschil. We pleiten ervoor 

om in aanbestedingen energieneutraliteit als eis op te nemen. Wanneer daarvoor CO2-compensatie no-

dig is, zou het verlangen van regionale compensatie een belangrijk extra vliegwiel zijn voor projecten in 

de regio en daarmee voor de provinciale energietransitie. 

 

We verzoeken de provincie om deze punten mee te nemen in haar besluitvorming. 

 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Namens de Natuur en Milieufederatie Utrecht, 

 

 

 

 

 

Josja Veraart 

Adjunct-directeur 




