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,QOHLGLQJ
Gedeputeerde staten zetten zich in voor het terugdringen van het broeikaseffect, door initiatieven te
ondersteunen die werkelijk de CO2 uitstoot reduceren. Het realiseren van duurzame
energievoorzieningen levert een belangrijke bijdrage aan de reductie van CO2 uitstoot. Eneco
(voorheen REMU) heeft het initiatief genomen om woningen in Vathorst te Amersfoort te voorzien
van warmte door de inzet van biomassa. Hiervoor wordt een biomassacentrale in werking gesteld,
hetgeen een duurzame energievoorziening is. De biomassacentrale levert  een aanzienlijke bijdrage
aan de provinciale duurzame energiedoelstelling.

Door onvoorziene landelijke ontwikkelingen ten aanzien van rijkssubsidieregelingen is er financieel
risico ontstaan dat rijkssubsidies achterblijven bij de verwachtingen, waardoor een verantwoorde
economische rentabiliteit van de investering in de biomassacentrale onzeker is geworden.
Door B&W van de gemeente Amersfoort is bij ons een verzoek ingediend om financieel mede garant
te staan voor het veiligstellen van de realisatie van de warmtelevering door de biomassacentrale te
Amersfoort. Wij hebben besloten om garant te staan voor 1 miljoen.
Daarnaast worden met de gemeente Amersfoort alle mogelijkheden verkend en benut om tot een
maximale zekerheidsstelling van de rijkssubsidies te komen.
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Besluit van provinciale staten van 30 juni 2003 tot instemming met de garantstelling van 1 miljoen
t.b.v. de warmtelevering te Vathorst

Provinciale staten van Utrecht;

Op het voorstel van gedeputeerde staten van 25 maart 2003, dienst/sector WEM/MSM, nummer
2003WEM001557i;

Overwegende dat het wenselijk is dit de biomassacentrale te Vathorst een aanzienlijke bijdrage levert
aan de duurzame energiedoelstelling van de provincie Utrecht om de uitstoot van CO2 te reduceren.

Besluiten:
- instemming met het verstrekken van een garantstelling van 1 miljoen ten gunste van de gemeente

Amersfoort ten behoeve van het risico van het niet doorgaan van  rijkssubsidies inzake de
warmtelevering in Vathorst

- in te stemmen met de dekking van de benodigde middelen: 0,5 miljoen uit het eventuele
positieve rekeningsaldo van de jaarrekening van 2002 en 0,5 miljoen ten laste van het
Energiefonds verspreid over enkele jaren.

voorzitter,

griffier,
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 7RHOLFKWLQJ
Aan Provinciale Staten,

De gemeente Amersfoort heeft bij ons een verzoek ingediend om financieel mede garant te staan voor het
veiligstellen van de realisatie van de warmtelevering door de biomassacentrale te Amersfoort. Door landelijke
ontwikkelingen ten aanzien van rijkssubsidieregelingen is er financieel risico ontstaan dat rijkssubsidies
achterblijven bij de verwachtingen. Wij hebben besloten om voor een bedrag van 1 miljoen garant te staan
Daarnaast wordt, mét de gemeente Amersfoort alle mogelijkheden verkend en benut om tot een maximale
zekerheidsstelling van de rijkssubsidies te komen.

%HRRJG�HIIHFW
Middels het verschaffen van garantstelling wordt een deel weggenomen van het risico van het niet doorgaan van
de energetisch duurzame wijze van warmtelevering in Vathorst.
Het initiatief van Eneco (voorheen REMU) om te komen tot warmtelevering door middel van een
biomassacentrale is vanuit de optiek van stimuleren van duurzame energie dan ook een zeer positieve
ontwikkeling. Per jaar wordt er 25.000 ton minder CO2 uitgestoten t.o.v. geen inzet van biomassa voor de
warmtelevering in Vathorst, hetgeen 25% bijdraagt aan de duurzame energiedoelstelling voor 2010. De
energiedoelstelling van de provincie Utrecht is om in 2010 0,7 Mton minder CO2 uit te stoten, waarvan 0,1
Mton door de inzet van duurzame energiebronnen.

$UJXPHQWHQ
De provincie Utrecht en de gemeente zetten zich bestuurlijk en ambtelijk in voor het terugdringen van het
broeikaseffect;  het realiseren van duurzame energievoorzieningen levert hieraan een belangrijke bijdrage. De
levering van warmte door de inzet van biomassa ten behoeve van woningen in Vathorst levert een aanzienlijke
bijdrage aan de provinciale duurzame energiedoelstelling.

Vanwege onvoorziene ontwikkelingen op landelijk  niveau, zijnde de druk op rijkssubsidie- en milieu-
investeringsregelingen, is een verantwoorde economische rentabiliteit van de investering in de
houtvergassingsinstallatie voor de initiatiefnemer REMU in onzekerheid gekomen. De rijkssubsidie- en milieu-
investeringsregelingen waar het om gaat zijn: VAMIL (Variabele afschrijving milieu-investeringen), de EIA
(Energie-investeringsaftrek),  Flexergie en MEP-regeling (Milieuvriendelijk electriciteitsproductie). Deze
subsidies en regelingen zijn vanaf het begin van 2003 gewijzigd, vervallen of nog sterk in ontwikkeling,
waardoor het doorgaan van (delen van) deze rijkssubsidie- en milieu-investeringsregelingen onzeker is. Dit is het
gevolg van het beleid van het huidige demissionair kabinet.

)LQDQFLsQ
De benodigde middelen worden gedekt in eerste instantie door het eventuele rekeningsaldo 2002 ( 0,5 miljoen)
en in tweede instantie (wanneer meer dan 0,5 miljoen noodzakelijk blijkt) door het Energiefonds ( 0,5
miljoen).

.DQWWHNHQLQJHQ
Het provinciale Energiefonds is bedoeld om gemeenten te helpen energieprojecten op te zetten, om zodoende de
CO2 uitstoot in de provincie te helpen verminderen. Het subsidieplafond van het energiefonds wordt jaarlijks
vastgesteld en bedraagt, op basis van de kadernota 2003,  650.000,- . De dekking voor  0,5 miljoen kan
worden gevonden in het verlagen van het subsidieplafond verspreid over een aantal jaren. Het bedrag voor de
dekking van de garantstelling wordt daarmee in mindering gebracht op de financiële middelen die in de
kadernota 2003 bestemd zijn om gemeenten te helpen energieprojecten op te zetten.  De verordening die ten
grondslag ligt aan het Energiefonds voorziet in een jaarlijkse vaststelling van het subsidieplafond en biedt
daarmee juridisch de ruimte voor de verlaging. Wanneer blijkt dat er geen gebruik gemaakt gaat worden van de
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garantstelling, wordt het subsidieplafond voor het Energiefonds alsnog verhoogd met het bedrag dat voor
garantstelling gereserveerd was.

5HDOLVDWLH
Feitelijke afspraken tussen de gemeente Amersfoort en de provincie Utrecht m.b.t. de garantstelling zullen nader
worden uitgewerkt, bijvoorbeeld op welke wijze en wanneer de garantstelling wordt aangesproken.

&RPPXQLFDWLH
De gemeente Amersfoort is schriftelijk op de hoogte gebracht van onze besluiten e.e.a. onder voorbehoud van
uw instemmen en van PS.

%LMODJHQ
geen

Gedeputeerde staten,

voorzitter, Mr B. Staal

secretaris, Drs. H.H. Sietsma
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