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Bijlage:   
Notitie ‘Voorstel voor de kaderstelling van het provinciale fonds voor energiebesparing en duurzame 
energie (5 mln euro)’ 
 

Aan Provinciale Staten, 
 
Inleiding 
Op 16 december 2007 heeft u het uitvoeringsprogramma van GS 2007-2011 'Uitvoeren met 
hart voor de toekomst' vastgesteld. Hierin is 5 miljoen euro gereserveerd voor een fonds voor 
het stimuleren van duurzame energie en energiebesparingsprojecten, met een focus op de 
gebouwde omgeving en het midden- en kleinbedrijf.   
 
De inhoudelijke kaders voor dit fonds worden in dit voorstel nader uitgewerkt. 
 
Het fonds wordt ingezet ter stimulering van energiebesparing en duurzame energie in: 

A) de gebouwde omgeving (4 miljoen euro) 
• zeer ambitieuze maatregelen in utiliteitsgebouwen bij de deelnemers van het 

klimaatproject “op kop”  
• kennisontwikkeling, –overdracht, haalbaarheidsstudies: met als doel 

investeringen door derden stimuleren door de besluitvorming in een voorfase een 
stap verder helpen of kennis verder uit te ontwikkelen (én te verspreiden) zodat 
gelijksoortige toekomstige projecten beter en vaker uitgevoerd kunnen worden.  

• ambitieuze innovatieve maatregelen in de woningbouw, die daardoor als 
demonstratieproject kunnen dienen  

B) het midden en klein bedrijf (1 miljoen euro) 
• studies en innovatieve maatregelen in het Midden en Klein Bedrijf om duurzame 

energie en energiebesparing in bedrijfsprocessen toe te passen, of energiezuiniger 
producten te ontwikkelen.   

 
Deze kaders zijn leidend bij de nadere invulling van de financiele regeling die wordt 
ontworpen ter besteding van het fonds van 5 miljoen euro. 
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Naast dit fonds, heeft u besloten tot het inrichten van een revolverend fonds voor het 
wegnemen van barrières omtrent aanvangsinvesteringen voor energiebesparing en duurzame 
energie, een fonds voor het programma Klimaat op Orde en een fonds voor het Actieplan 
Duurzaamheid. Ook is er een ‘tijdelijke stimuleringsregeling vernieuwend bouwen en 
wonen’, waarin duurzaamheid een rol speelt. Bij de specifieke invulling van de 
subsidieverordening zal worden gezorgd dat de inzet van middelen complementair is aan 
elkaar. Daarnaast zal een communicatieplan worden uitgewerkt, zodat voor onze externe 
relaties duidelijk is hoe deze fondsen zich tot elkaar verhouden.  
 
Financiële consequenties 
Er zijn nu geen nieuwe financiele consequenties. De verordening voor de daadwerkelijke 
besteding van het fonds, krijgt u afzonderlijk ter besluitvorming voorgelegd. Deze zal 
gebaseerd zijn op deze kaders. 
 
Bestuurlijke dilemma’s / politieke gevoeligheid  
Er is gekozen voor de segmenten Gebouwde Omgeving en MKB vanwege de potentiele 
energiewinst en de synergie met het Klimaatprogramma. 

Overwogen oplossingsrichtingen en alternatieven 
Er zijn alternatieve segmenten denkbaar, maar in de recent opgestelde energievisie is gekozen 
voor deze focus. Samen met het revolving fund (Energie U-Fo) vormt dit fonds een (tijdelijk) 
financieel instrument voor de realisatie van de energievisie.  
 

Voorgesteld wordt  
het statenvoorstel vast te stellen conform bijgevoegd ontwerp-besluit. 
 
Gedeputeerde Staten, 
 

voorzitter, R.C. Robbertsen 
 

secretaris, Drs. H.H. Sietsma 
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 Ontwerp-besluit 

Besluit van 23 juni 2008 tot vaststelling van de inhoudelijke kaders voor het provinciale fonds voor 
energiebesparing en duurzame energie (5 miljoen euro) 
 
Provinciale Staten van Utrecht; 
 
Op het voorstel van Gedeputeerde Staten van 22 april 2008, afdeling Milieu,  
nummer 2008INT221343; 
 
Gelezen;  
- Het bijgevoegde voorstel voor kaderstelling van het provinciale fonds voor energiebesparing en 
duurzame energie (5 mln euro)’ 
 
Overwegende;  
Dat het wenselijk wordt geacht om energiebesparing en duurzame energie te stimuleren in de 
gebouwde omgeving het MKB,  
 
Gelet op;  
artikel 105 van de Provinciewet, 
 
Besluiten:  
 
Het provinciale fonds voor energiebesparing en duurzame energie (5 mln euro) in te zetten ter 
stimulering van energiebesparing en duurzame energie in: 

A) de gebouwde omgeving (4 miljoen euro) 
• zeer ambitieuze maatregelen in utiliteitsgebouwen bij de deelnemers van het 

klimaatproject “op kop”  
• kennisontwikkeling, –overdracht, haalbaarheidsstudies: met als doel investeringen door 

derden stimuleren door de besluitvorming in een voorfase een stap verder helpen of 
kennis verder uit te ontwikkelen (én te verspreiden) zodat gelijksoortige toekomstige 
projecten beter en vaker uitgevoerd kunnen worden.  

• ambitieuze innovatieve maatregelen in de woningbouw, die daardoor als 
demonstratieproject kunnen dienen  

B) het midden en klein bedrijf (1 miljoen euro) 
• studies en innovatieve maatregelen in het Midden en Klein Bedrijf om duurzame energie 

en energiebesparing in bedrijfsprocessen toe te passen, en energiezuiniger producten te 
ontwikkelen.   

 

voorzitter, 
 

griffier, 
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Toelichting 
 

1. Wettelijke grondslag 
Artikel 105 juncto 143 van de Provinciewet.  
 

2. Beoogd effect 
Toename van gerealiseerde energiebesparende maatregelen en duurzame energie in de markt. 
 
3. Argumenten 
A: gebouwde omgeving
1) Het project ‘Op Kop’ (onderdeel van het programma Klimaat op Orde) wordt versterkt door 
financiele ondersteuning voor concrete maatregelen in de utiliteit. Daarnaast hebben 
utiliteitsgebouwen tot nog toe weinig aandacht gekregen in het energiebeleid. 
 
2) Ondersteuning bij kennisontwikkeling, –overdracht,  en haalbaarheidsstudies creëert ruimte om in 
te springen op diverse kansen voor energiebesparing en duurzame energie in de gebouwde omgeving. 
Er is een toenemende behoefte aan ondersteuning in de voorfase van daadwerkelijke realisatie van 
energiebesparing en duurzame energie. Met name vanwege de nieuwe organisatie- en 
samenwerkingsvormen die nodig blijken, en concrete kennisvragen waar men in de praktijk tegenaan 
loopt. Via deze weg ondersteunen we partijen met ambitie en  stimuleren we met relatief weinig geld 
per project investeringen van derden. Dit geeft tevens de mogelijkheid om in te spelen op actuele 
problematiek, zoals die rond het functioneren van balansventilatie in woonwijk Vathorst. 
 
3) Innovatie is een belangrijke pijler in de kenniseconomie van de provincie Utrecht. Daarom is het 
nuttig ook ambitieuze demonstratieprojecten van innovatieve toepassingen in de woningbouw te 
ondersteunen, mits in het project ook reeds marktrijpe maatregelen worden toegepast.  
 
B: midden- en kleinbedrijf
Vanuit het PMP voert de provincie Utrecht diverse stimuleringsprojecten uit met betrekking tot 
duurzaam ondernemen, waar duurzame energie en energiebesparing onderdeel van is. Waar het tot nu 
toe aan ontbrak, waren middelen om te ondersteunen bij concrete haalbaarheidsstudies en 
investeringen die bedrijven moeten doen om energiebesparing en duurzame energie in het 
bedrijfsproces te integreren, of energiezuiniger/ energiebesparende producten te ontwikkelen. Een 
dergelijke regeling versterk het effect van de lopende stimuleringsactiviteiten binnen Duurzaam 
Ondernemen. Subsidie komt ten goede aan het kernproces van bedrijven (bedrijfsproces of 
product/dienst) en de projecten kunnen leiden tot kostenbesparing (op langere termijn) en innovatie 
binnen bedrijven. 
 
4. Kanttekeningen 
N.v.t. 
 
5. Financiën 
Er zijn geen gevolgen voor de financien.  
 
6. Realisatie 
Met dit besluit worden de inhoudelijke kaders voor het fonds vastgesteld. Om subsidies uit dit fonds te 
kunnen verlenen, moet separaat van dit besluit nog een subsidieverordening worden vastgesteld. Het 
voorstel hiervoor wordt zo spoedig mogelijk voorgelegd. Zolang deze subsdieverordening niet is 
vastgesteld, kunnen er geen subsidies uit dit fonds worden uitgekeerd. 
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7. Juridisch 
Zie wettelijke grondslag.  
Om uit dit fonds subsidies te kunnen verstrekken, is op grond van de Algemene wet 
bestuursrecht een wettelijke grondslag vereist. Deze wordt nog opgesteld in de vorm van een 
subsidieverordening. Zolang deze niet is vastgesteld, kunnen er geen subsidies uit dit fonds 
worden uitgekeerd. 
 

8. Europa 
N.v.t. 
 
9. Communicatie 

• Zodra de subsidieverordening gereed is, zal deze expliciet extern worden gecommuniceerd. 
Dit zal gebeuren in nauw overleg met de afdeling communicatie. Zij maken een plan om de 
verschillende klimaat- en duurzaamheidsregelingen die er nu zijn/komen op een duidelijke 
wijze naar onze ‘klanten’ te communiceren. 

• Dit besluit van GS wordt in een GS-flits gepubliceerd. 
 
10. Bijlagen 
Voorstel voor de kaderstelling van het provinciale fonds voor energiebesparing en duurzame energie (5 
mln euro) 


