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DATUM 19-11-2018 

AAN Statenleden 

VAN GS- gedeputeerde van den Berg  

ONDERWERP Toezegging Energiefondsen van de Provincie 

 

Op 8 oktober heb ik u toegezegd u te laten weten welke fondsen voor energietransitie binnen de 

provincie beschikbaar zijn. Op dit moment zijn dat er vier: 

 

Energiefonds Utrecht 

Het Energiefonds Utrecht voorziet in de financieringsbehoefte van initiatiefnemers met inzet van op 

maat gesneden financiële instrumenten gecombineerd met inhoudelijke kennis en ervaring. De 

aanpak is proactief en transparant: het fonds signaleert kansrijke initiatieven, brengt deze onder de 

aandacht bij belanghebbenden en stelt hen netwerk open voor initiatiefnemers. 

 

Aanjaagfonds Energieprojecten 

Het fonds is opgezet om initiatiefnemers van collectieve energieprojecten te helpen hun business case 

aan te scherpen zodat deze projecten gefinancierd kunnen worden. 

In totaal is €400.000,- beschikbaar voor initiatiefnemers in de regio Utrecht. Het doel is ontwikkeling 

van financieringsmodellen voor collectieve projecten te helpen ondersteunen. 

 

GroenGezondSlim fonds 

Veel startende ondernemers overwegen financiering via crowdfunding. Om crowdfunding nog 

aantrekkelijker te maken, heeft de Economic Board Utrecht (EBU) het Groen, Gezond, Slim fonds 

opgezet. De EBU kan tot 25% bijdragen aan de financiering in de vorm van een lening als de rest van 

de financieringsvraag via een crowdfunding platform wordt opgehaald of via een kredietunie. Hier 

kunnen duurzame projecten ook gebruik van maken. Hiervoor is in totaal één miljoen ter beschikking 

gesteld. 

 

NOM fonds 

NOM-MIF biedt financiering voor renovaties en verbouwingen van bestaande woningen naar ‘nul-op-

de-meter’. Het NOM-MIF draagt bij aan de ontwikkeling van ‘nul-op-de-meter’ concepten en 

opschaling van het aantal ‘nul-op-de-meter’ renovaties. 

 

Ondersteuning verduurzaming 

Team SNEL werkt met corporaties, gemeenten, beleggers en bouwbedrijven aan een duurzame 

leefomgeving met zo min mogelijk gebruik van fossiele brandstoffen en energie. SNEL staat voor: 

Samen Naar een Energiepositieve Leefomgeving.  

 

Ten behoeve van kennisdeling, matchmaking en inspiratie is in februari 2017 ANNE geopend; het 

nieuwe centrum voor woningverduurzaming. Hier kunnen bezoekers zelf ervaren wat warmte, isolatie 

en licht met je doen. 

 

OMU 

OMU financiert herstructurerings- en transformatieprojecten van (leegstaande) bedrijfsobjecten en 

kantoorgebouwen. Het doel van deze financiering is om de leegstand van gebouwen tegen te gaan en 
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daarmee o.a. de kwaliteit en het vestigingsklimaat op bestaande werklocaties in de provincie Utrecht 

te verbeteren, daar waar de markt dat niet zelf oppakt. OMU is derhalve de financiële partner voor die 

partijen die door middel van de transformatie/herstructurering van werklocaties, bedrijfsobjecten en 

kantoorgebouwen, nieuwe efficiënte en duurzame mogelijkheden scheppen voor bestaand vastgoed. 

De OMU rekent een lagere rente voor leningen met een duurzaamheidscomponent.  

 

 

Samen met de Rijksoverheid wordt gekeken naar de mogelijkheid om een fonds op te richten voor het 

verduurzamen van VvE-complexen. Met de bijlage bij de memo “GS toezeggingen”(2018MME175—

02) bent u geïnformeerd over de financieringsmogelijkheden voor particulieren waarin ook 

bovengenoemde fondsen verwerkt zijn. 

 

 

 

 

 

 

  

 


