
1

Doel Stateninformatie sessie

Aanleiding

Het concept programmaplan energietransitie 2020-2025 wordt de komende weken gereed 
gemaakt voor behadeling in PS. Deze verkorte presentatie geeft een indruk van de 
programma context en de programma opzet.

Doel van deze stateninformatie sessie

Zonder druk van besluitvorming

• Informeren van Provinciale Staten over het programma Energietransitie 2020-2025

• Is het programma compleet?

• Hoe kan dit programma succesvol worden uitgevoerd?

Uw feedback wordt verwerkt in het programma. 



De ontwikkelingen in de wereld…
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…dan is er een reden om een nationaal klimaatakkoord 
te sluiten

• Nationale vertaling van de afspraken uit Parijs 2015
• CO2 uitstoot in 2030 met 49% verminderen tov 1990. 
• Door grootschalige besparing op energiegebruik
• En grootschalige opwek van duurzame energie
• Besparing en opwek zijn uitgewerkt aan 5 sectortafels: 
• Elektriciteit, Mobiliteit, gebouwde omgeving, Landbouw 

en Landgebruik en industrie.



De provincie Utrecht is gestart in 2016

Energie Agenda 2016- 2019: Klimaatneutraal en 
energieneutraal in 2040:

• Energiebesparing gebouwde omgeving
• 50.000 NOM woningen in 2020 
• Aardgasvrije wijken in 2040
• 70% energiebesparing bij bedrijven in 2040

• Toepassing windenergie met draagvlak 65,5 MWh opgesteld 
vermogen in 2020.

• Ontwikkelruimte voor met name geothermie en zonnevelden, eerste 
geothermieprojecten gereed in 2020.

• Financiering van energieprojecten, toegang tot financiering met reële 
rente voor particulieren en bedrijven in 2017.













De staten vragen naar opties,

motie 119a d.d. 5 november 2018

SAMENVATTING:

In motie 119a worden GS verzocht om de incidentele middelen voor het programma 

energietransitie, structureel te maken. Daarnaast roept de motie op om te onderzoeken welke 

rollen de Provincie Utrecht kan invullen en welke instrumenten de Provincie Utrecht kan 

ontwikkelen om de energietransitie te versnellen. In de reactie op deze motie worden beide 

verzoeken geadresseerd. Het structureel maken van het budget is opgenomen in het 

overdrachtsdocument. De rollen en instrumenten zijn uitgewerkt in een menukaart. Daarbij is 

aangegeven hoe de beantwoording van de motie van dienst kan zijn bij de gesprekken over het 

samenstellen van het energietransitie programma voor 2019 tot 2023.

BESLUIT:

Gedeputeerde Staten besluiten de statenbrief beantwoording motie 119a vast te stellen en ter 

kennisneming toe te zenden aan Provinciale Staten.



En de rekenkamer doet aanbevelingen,

Voor PS

• Invulling te geven aan onze kaderstellende rol door ambities te formuleren voor zowel
korte als lange termijn, met ruimte voor de inbreng van partners in het
totstandkomingsproces van deze ambities.

• Ruimte te geven aan partners in het netwerk voor de uitvoering; als gevolg van de
dynamiek zijn niet alle opties/mogelijkheden op voorhand te voorspellen.

• Naast de verantwoordingsinformatie die GS biedt, via procesinformatie te verzekeren dat
het proces goed verloopt.

• De rol als ambassadeur op te pakken door betrokken te zijn in het gezamenlijke proces.

Voor GS

• GS te verzoeken om de weg richting einddoel te bepalen en tussendoelen op te stellen. Dat
zorgt er voor dat de opgave concreet en behapbaar wordt.

• GS te verzoeken om door te rekenen wat het ingezette instrumentarium oplevert aan
energiebesparing, productie van hernieuwbare energie en CO2-reductie en/of expert
judgement te betrekken bij aanvang van het (nieuwe) energietransitie programma.
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en conform de aanwijzingen van de 
rekenkamer.

Dit programma is lenig. Het is nooit af, het verandert mee met de ontwikkelingen in onze 
maatschappij. Het programma heeft als doel om de afspraken uit het coalitie akkoord op het 
gebied van energietransitie te realiseren en daarmee bij te dragen aan de 3 hoofddoelen : 
9% energie besparen, 16% energie duurzaam opwekken en 15.000 nieuwe banen.

Dit programmaplan wordt de komende vier jaar doorlopend afgestemd met partners, 
experts, de Staten, collega’s, kortom met een brede maatschappelijke groep. Inspanningen 
die wezenlijk bijdragen en die passen binnen de kaders van het plan, de begroting en de 
bezetting kunnen op elk moment worden opgenomen in het plan.

Middels monitoringsinstrumenten en periodieke afstemming met de Staten en het college is 
tussentijds bijsturen mogelijk. Een flexibel plan dus waarin de actuele ontwikkelingen steeds 
een plaats kunnen hebben, maar dat koerst op de harde doelen uit het coalitie akkoord.



 







waarbij ruimte vinden een grote opgave is. 

Voor energie

én woningbouw 

én bedrijven

én mobiliteit

én recreatie

én cultureel en historisch erfgoed

én natuur

Én …..









Om onze doelen te realiseren zijn 
middelen nodig,

Jaarbudget 2016-2019 is circa  2 mio per jaar
Daarvan gaat 50% naar het Energiefonds Utrecht

Onderstaande tabel is opgenomen in de programmabegroting 2020-2023

2020 2021 2022 2023

Besparen 2.271 2.635 2.625 2.574

Opwekken 3.886 2.920 2.970 2.862

Voorbeeld 538 1.045 1.135 1.615

Totaal 6.695 6.600 6.730 7.051

PM posten 4.800 6.800 8.800



En heel veel partners,

samenwerkingspartners
Gemeenten
Omliggende provincies en IPO
Waterschappen
Netbeheerder Stedin
RWU (koepel voor woningcorporaties)
Natuur en Millieufederatie (koepel voor energiecollectieven)
Gebiedscommissie West, O-Gen en LTO
Economic Board Utrecht
VNO/NCW
MKB Nederland

Kennispartners
Utrecht Sustainability Institute
TNO
UU/HU



Want de energietransitie doen we met 
en voor iedereen

1. Worden alle stakeholders betrokken?

2. Krijgen alle belangrijke zaken aandacht?
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