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Geachte dames en heren, 
 
 
Inleiding 

 
Hierbij ontvangt u de uitvoeringsagenda van het programma Energietransitie 2016-2019. Deze uitvoeringsagenda 
is de uitwerking van de door u op 5 juni 2016 vastgestelde Energieagenda 2016-2019 “Klimaat voor 
energietransitie”.  
 
Voor de uitvoeringsagenda hebben we gekozen voor een digitaal format. De uitvoeringsagenda is daarmee een  
document dat makkelijk naar derden verspreid kan worden en is te lezen via LINK.  
 
In dit document beschrijven wij met welke focus op inhoud en rolinvulling de provincie aan duurzame ontwikkeling 
van het Utrechtse energiesysteem werkt. Van onze vier natuurlijke rollen (beheer, bevoegd gezag, financiering en 
bemiddeling) geven we prioriteit aan bemiddeling en financiering, omdat we in deze rollen het meeste rendement 
voor onze investering kunnen realiseren. Door te zorgen voor toegang tot kennis, contacten en financiering 
creëren wij een klimaat voor de energietransitie. 
 
In de Energieagenda zijn vier inhoudelijke prioriteiten gesteld: 
1. Energieneutrale gebouwde omgeving 
2. Toepassing windenergie met draagvlak 
3. Ontwikkelruimte voor met name geothermie en zonnevelden  
4. Financiering van energieprojecten 
 
In totaal lopen er nu 70 projecten op deze onderdelen. De uitvoeringsagenda geeft een overzicht van de 
individuele projecten en de voortgang daarvan.  
 
Aanleiding 
De rapportage over de voortgang van de uitvoering van de Energieagenda 2016-2019, Een klimaat voor 
energietransitie verliep de afgelopen periode via de Jaarrekening. Provinciale Staten hebben gevraagd om een 

apart uitvoeringsprogramma van de Energieagenda om hiermee inzicht te krijgen in de voortgang en de 
ontwikkelingen.   
 
 

http://preview.de-vormgevers.instantmagazine.com/provincie-utrecht/energietransitie#!/inspiratie-uit-andere-provincies-copy-copy-copy-2


 

  

 

Voorgeschiedenis 
In de Energieagenda 2016-2019 “Klimaat voor energietransitie” is de doelstelling opgenomen om in 2040 
klimaatneutraal te zijn. Dat betekent dat we binnen onze provincie net zoveel duurzame energie produceren als 
verbruiken. 
 
Essentie / samenvatting: 
Wereldwijd trekken we de conclusie dat de energietransitie onvoldoende op gang komt. Als we onze ambities 
willen halen, is versnelling nodig. Ook in onze provincie. Landelijk krijgt dit vorm in het nationale Klimaatakkoord. 
In de bijlage vindt u een visualisatie van het klimaatakkoord, de onderhandelingstafels en de producten die deze 
moeten gaan opleveren. We zorgen ervoor dat we in die versnelling meekunnen en willen concrete afspraken 
maken met de regio over de aanpak van de energietransitie. Het Rijk verwacht een regierol van de Provincie bij 
de op te stellen regionale strategieën voor de energietransitie. Die rol willen we graag op ons nemen. We 
verwachten dat de provincie in die regierol een toegevoegde waarde kan hebben. 
 
De energietransitie is een complex vraagstuk. In de aanpak vraagt dit om samenwerking over organisatiegrenzen 
heen. De provincie verbindt en jaagt aan. Door het stimuleren van de regionale samenwerking, het delen van 
kennis en het aanjagen van initiatieven proberen we het tempo te verhogen om de ambitieuze doelstellingen te 
halen.  
 
Meetbaar / beoogd beleidseffect 

Uiteindelijk leidt de energietransitie tot een afname van de CO2 concentraties in de lucht, conform de afspraken 
van Parijs. Ook het nationale klimaatakkoord zal uiteindelijk worden doorgerekend naar CO2 afname. Met onze 
huidige inspanningen hebben we als provincie maar heel beperkt invloed op de CO2-uitstoot. Daarom zijn in de 
uitvoeringsagenda indicatoren gebruikt die herleidbaar zijn tot de inzet van de provincie. We hebben in de 
uitvoeringsagenda de volgende indicatoren gebruikt: verbinden, knopen doorhakken, samenwerken, resultaten 
boeken en inspiratie.  
 
Wettelijke grondslag 

Artikel 158 van de provinciewet. 
 
Financiële consequenties 

Voor de uitvoeringsagenda zijn middelen ter beschikking gesteld tot en met 2019.  
 
Vervolgprocedure/voortgang 

Het projectoverzicht in de uitvoeringsagenda wordt jaarlijks geactualiseerd voorafgaand aan vaststelling van de 

jaarrekening.  
 

 
 
Gedeputeerde Staten van Utrecht, 
 
De voorzitter,  
 
 
 
De secretaris, 


