
Memorandum

Datum : 17 november 2004

Aan : Leden van PS

Van : M. de Wit Tel.: 3787

Onderwerp : Consequenties Kwatta op de plantekst PMP

Voor uw vergadering van 6 december heeft u het concept provinciaal milieubeleidsplan (PMP)
geagendeerd. In het bijbehorende behandelingsvoorstel is reeds aangegeven dat de Kwatta 2
consequenties nog niet in de plantekst zijn geïntegreerd. In deze memo treft u de gevolgen van Kwatta
2 voor de concept tekst PMP ter kennisneming aan. Bij de definitieve vaststelling van het PMP zullen
de tekstwijzigingen moeten worden meegenomen.

• Reductie stimulering hergebruik huishoudelijke afvalstoffen (koppeling doel 24 PMP)
In de PMP tekst wordt aangehaald dat wij sorteerproeven financieel ondersteunen. Dit zal uit de tekst
moeten worden verwijderd.

• Reductie visie integraal bodembeheer(koppeling doel 7 PMP)
Deze reductie heeft niet direct gevolgen voor de plantekst zelf. Uiteraard wel voor de uitvoering. De
insteek blijft nog steeds om integraal bodembeheer vorm te geven samen met andere provincies.
Echter zullen wij binnen dit proces geen sturende/bepalende rol meer kunnen vervullen, maar een
volgende houding aan moeten nemen.

• Reductie handhaving (koppeling doel 33 PMP)
Deze reductie heeft niet direct gevolgen voor de plantekst zelf, maar wel voor de uitvoering.  De
handhavingsfrequentie van met name het preventieve toezicht zal verminderen, maar gezien het feit
dat het "adequate nivo" niet eenduidig is vastgelegd is dit acceptabel. Het aandeel repressief zal naar
verhouding stijgen, en we zullen vaker sanctionerend op moeten treden.

• Schrappen MAVI budget (koppeling doel 29 PMP)
Het hoofdstuk verkeer van het PMP zal moeten worden aangepast. Het doel 29 (De provincie
stimuleert schone technologie en innovatieve maatregelen) werd vrijwel volledig gefinancierd met het
MAVI budget. Alleen het project duurzame mobiliteit op de Utrechtse heuvelrug blijft gehandhaafd.
Ons voorstel is om het doel als volgt aan te passen:

Doel 29: Wij streven naar een duurzame mobiliteit in onze provincie.

En de volgende alinea in de plantekst:
Over milieutechnologische ontwikkelingen wordt al snel geconcludeerd dat hier op provinciaal niveau
geen taak ligt en dat het initiatief ligt op nationaal en internationaal niveau. Toch willen we hier een
stimulerende rol vervullen en Utrecht profileren als proeftuin voor schone technologie en innovatieve
maatregelen. We denken op deze manier de omslag naar duurzame mobiliteit te bevorderen. Wij
willen samen met de regionale partners actief bijdragen aan projecten die bijdragen aan afname van
milieubelasting en efficiënte benutting van infrastructuur. Wij kennen hiervoor het subsidieprogramma
‘Milieubewust op weg’, dat nog loopt tot 2010. Dit programma zullen we in 2004 evalueren. We
zullen nagaan hoe we innovatieve maatregelen kunnen bevorderen door belemmeringen bij de
invoering daarvan te inventariseren. Indien we een rol kunnen vervullen bij het wegnemen van die
belemmeringen, zullen we hiertoe een programma met maatregelen opstellen.
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In een project dat zich richt op de Heuvelrug (‘Leefbare duurzame mobiliteit op de Heuvelrug’)
worden alle oplossingen nagegaan om knelpunten door verkeer en infrastructuur aan te pakken.

Te wijzigen in:

Over milieutechnologische ontwikkelingen wordt al snel geconcludeerd dat hier op provinciaal niveau
geen taak ligt en dat het initiatief ligt op nationaal en internationaal niveau. Toch willen wij,
gezamenlijk met andere partners in de regio, onze bijdrage leveren de Utrechtse hardnekkige
milieuproblemen tussen mobiliteit en infrastructuur enerzijds en leefbaarheid anderzijds te doorbreken.
Hiertoe nemen wij het initiatief tot het opstarten van een gebiedsproject dat zich richt op de Heuvelrug
(‘Duurzame mobiliteit op de Heuvelrug’). Het project richt zich op de problematiek rond
bereikbaarheid en leefbaarheid als gevolg van het verkeer en de infrastructuur in het kwadrant tussen
Utrecht en Amersfoort. Bewust wordt gekozen voor een vernieuwende werkwijze. Onder meer wordt
gehandeld vanuit lange termijn opgaven en gebruik gemaakt van de kansen die economische, sociale
en ruimtelijke ontwikkelingen bieden. Voor duurzame oplossingen worden, waar nodig,  tevens de
grenzen van bestaande wettelijke, beleids- of denkkaders verkend. Met deze vernieuwende werkwijze
streven we na ruimte te creëren en creativiteit te genereren voor innovatieve processen en maatregelen
die moeten leiden tot een duurzame mobiliteit op regionale schaal.

• Reductie Energiefonds (koppeling doel 19 PMP)
Het besluit om het Energiefonds te reduceren geeft aanleiding tot het wijzigen van onze aanpak op
energiegebied. De tekst van het provinciaal milieubeleidsplan en het doel (PMP) zal moeten worden
aangepast. Een nieuw tekstvoorstel treft u hierbij aan (bijlage 1).
In het ontwerp PMP werden gemeenten en andere partijen  door middel van het door de provincie in
het leven geroepen energiefonds en het energiebureau gestimuleerd om duurzame energieprojecten uit
te voeren. Aangezien een groot deel van de beschikbare middelen geschrapt zijn in het kader van
Kwatta, is deze aanpak niet meer mogelijk. De aanpak na Kwatta zal zich veel minder kunnen richten
op het stimuleren van andere partijen met menskracht en middelen. Maar zal zich met name richten op
het stimuleren door communicatie over zelf uitgevoerde projecten en het daarmee aan partijen laten
zien dat er resultaat gehaald kan worden. Het mee financieren van projecten van derden is vrijwel niet
meer aan de orde.
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Bijlage 1
We willen de klimaatverandering tegengaan door de CO2-uitstoot

door het gebruik van fossiele brandstoffen te verminderen. Dit doen

we onder meer door efficiënt gebruik van energie en de maximale

inzet van duurzame energiebronnen (wind, zon en biomassa) te

stimuleren.

De primaire winning van zand en klei in de provincie beperken we

door de delfstoffenvoorraden zand en klei zo min mogelijk te

gebruiken.

Het afvalprobleem pakken we aan langs twee sporen. Aan de ene kant

dringen we de groei van de voorraad afval terug door maatregelen,

die moeten voorkomen dat afval ontstaat, te stimuleren. Het

resterende afval verwerken we en bewerken we zoveel mogelijk tot

secundaire grondstoffen, zodat het nuttig kan worden toegepast.

Slechts een onvermijdelijke restfractie wordt gestort.

4.6 Voorraadbeheer
In deze paragraaf komen de onderwerpen energie, bouwgrondstoffen, afval en bagger aan bod.

4.6.1 Energie en vermindering CO2-uitstoot

19 Wij initiëren en ondersteunen voorbeeldprojecten om samen met partijen CO2 reductie
te bewerkstelligen in de provincie Utrecht.

Wat mag u van ons verwachten?
Het rijk wil aan de Kyoto afspraken voldoen door in het binnenland 17 Mton CO2 reductie te
realiseren. Uit de energieverkenning (2000) die wij hebben laten uitvoeren blijkt dat binnen onze
provincie een bijdrage van 4% CO2 reductie kan worden gerealiseerd van de totale nationale
reductiedoelstelling voor het binnenland. Dit betekent in cijfers een reductie binnen onze totale
provincie van 0.7 Mton. Om deze reductie daadwerkelijk te realiseren is een forse inspanning van
diverse partijen nodig, terwijl de financiële ruimte beperkt is en de directe beïnvloedbaarheid van
partijen niet altijd even groot.

Omdat de bijdrage van gemeenten en provincies op energiegebied noodzakelijk is om de landelijke
reductiedoelstelling te realiseren heeft het rijk, samen met de provincies en de gemeenten, het
landelijke klimaatconvenant gesloten in het kader van het Bestuursakkoord nieuwe stijl (BANS
klimaat). Dit convenant is richtinggevend voor de uitvoering van ons provinciale energiebeleid. Van
ons kunt u verwachten dat wij binnen de in het klimaatconvenant afgesproken kaders een volwaardige
invulling geven aan onze rol.

Wij kunnen de CO2 reductie direct beïnvloeden in onze provincie door middel van onze rol als
bevoegd gezag  voor milieuvergunningen in het kader van de Wet milieubeheer. Wij schenken
aandacht aan energiebesparende maatregelen bij vergunningverlening en vergunnen installaties
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waarmee ‘biomassa’ omgezet wordt in groene stroom. Als bevoegd gezag voor vergunningen in het
kader van  de  Grondwaterwet bewaken wij de drinkwaterkwaliteit en vergunnen we de toepassing van
koude- en warmteopslag in de bodem .
Via het ruimtelijk beleid (Streekplan) maken we windenergielocaties mogelijk. Zo willen wij de
toepassing van windenergie bevorderen. Ook in ons verkeer- en vervoerbeleid is energie een
aandachtspunt. We bevorderen OV- en fietsgebruik en streven naar aanleg van asfaltcollectoren in
provinciale wegen. Verder willen wij als eigenaar van gebouwen een voorbeeld zijn voor de doelgroep
bedrijven en voor andere overheden (opwekking en inkoop van groene stroom, energiebesparing).

Wij hebben echter voor een groot deel geen directe invloed op de CO2 reductiedoelstellingen, omdat
andere partijen verantwoordelijk zijn voor de directe aansturing van de uitvoering. Dit is bijvoorbeeld
het geval bij energiebesparing in de bebouwde omgeving en bij bedrijven waarvoor de gemeente
bevoegd gezag is.
Toch willen wij ook daar onze mogelijkheden niet onbenut laten en stimuleren wij de diverse partijen
die wel direct invloed hebben op CO2 reductie. Dit zijn de gemeenten, maar zeker ook direct
betrokken partijen zoals energiebedrijven, woningcorporaties, aannemers en leveranciers. Wij doen dit
door in aansprekende voorbeeldprojecten te laten zien dat resultaat gehaald kan worden op het gebied
van CO2 reductie en tegelijkertijd relevante actoren met elkaar te laten samenwerken. Wij verwachten
dat daardoor meer projecten tot uitvoering zullen komen binnen onze provincie die leiden tot de
gewenste reductie.
Wij denken onder andere aan projecten in het kader van ons werkprogramma ‘Provincie Utrecht
bespaart energie’, het Uitvoeringsplan landelijk klimaatconvenant en het Actieplan biomassa.
Daarnaast hebben wij in 2004 een Stimuleringsfonds in het leven geroepen om majeure en
structuurversterkende projecten mogelijk te maken ten behoeve van de samenleving en de
leefomgeving in onze provincie. Diverse thema’s vallen onder dit fonds, waaronder het thema
‘Investeringen in duurzame ontwikkelingen’. Wij zullen bekijken of een deel van dit fonds kan
worden gebruikt om in het oog springende energieprojecten uit te voeren.

Wat verwachten wij van u?

Gemeenten en Waterschappen
Van gemeenten en waterschappen verwachten wij dat zij een actieve rol spelen bij de uitvoering en dat
zij een bijdrage leveren aan de evaluatie van het beleid en de verdere ontwikkeling van het beleid.
• uitvoering van de afspraken die in het landelijke Klimaatconvenant gemaakt zijn (opstellen

ambities en die vertalen naar concrete projecten)
• aandacht voor energiebesparing bij vergunningverlening
• oog hebben voor het thema energie als onderdeel van duurzaamheid bij het opstellen van

ruimtelijke plannen
• meenemen van energieambities in de aanbesteding van (nieuw)bouw projecten, in het beheer van

gemeentelijke gebouwen, openbare voorzieningen en bij de inkoop van elektriciteit
• bijdrage aan bewustwording en gedragsverandering van burgers door actieve communicatie over

energiebesparing.

De rijksoverheid
Van het rijk verwachten wij duidelijkheid over de beleidsmatige en de financiële kaders en
randvoorwaarden voor de uitvoering. Concreet betekent dit:
• Belangen behartigen op Europees niveau: In Europees verband de randvoorwaarden veiligstellen

nodig voor de uitvoering van landelijk energiebeleid (zoals level-playingfield voor marktpartijen
mbt tot energienormen)

• advies vragen aan provincies bij het opstellen van landelijke regelingen (zowel wetgeving als
stimulering)
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• uitvoering van de afspraken die in het landelijke Klimaatconvenant over de uitvoering gemaakt.

Andere provincies
Van de andere provincies verwachten wij het volgende:
• samenwerking bij het uniformeren van de voorschriften voor Wm-vergunningen
• uitwisseling van kennis en ideeën over nieuw beleid en de bijbehorende vergunningsvoorwaarden

(bijvoorbeeld voor koude/warmteopslag)
• levering van een bijdrage aan het in IPO-verband oplossen van gezamenlijke knelpunten

(bijvoorbeeld monitoring van CO2-emissie op lokaal niveau)
• afstemming bij locatiekeuze en samenwerking bij ontwikkeling van grootschalige windlocaties

nabij provinciegrenzen.

Bedrijven
Van bedrijven en instellingen verwachten wij dat zij de voorschriften uit de Wm-vergunningen
naleven en vrijwillig eigen initiatieven nemen. Dit betekent:
• optimale benutting van de mogelijkheden (technische maatregelen en subsidies) voor

energiebesparing en duurzame energie (bijvoorbeeld in de glastuinbouw, energiezuinige
kantoorgebouwen, koude/warmteopslag, benutten zonne-energie)

• benutting van de mogelijkheden van parkmanagement op bedrijven terreinen
• bijdrage aan innovaties om zoveel mogelijk energie te halen uit afval dat niet geschikt is om nuttig

toe te passen
• voldoen aan de landelijke afspraken (meerjarenafspraken en benchmarking) bij energie-intensieve

bedrijven.

Intermediaire organisaties
Van de kamers van koophandel verwachten wij dat zij de samenwerking stimuleren tussen provincie
en marktpartijen die energietechnologieën aanbieden of vragen.
Van natuur- en milieuorganisaties verwachten wij ondersteuning van de uitvoering van het beleid,
bijvoorbeeld door het helpen vergroten van het draagvlak voor windenergie en bio-energie op
geselecteerde locaties.


