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MOTIE ENERGIELABELS PROVINCIE

Provinciale Staten van Utrecht, in vergadering bijeen op 6 november 2OL7

Constaterende dat:
- ln het Coalitieakkoord een heldere ambitie is neergelegd ("Ook bij onze eigen bedrijfsvoering

zorgen wij voor energiebespøring en hanteren we scherpe duurzoamheidscriteria.");
- De provincie Utrecht zich samen met andere provincies voor de kabinetsformatie heeft

gecommitteerd aan de lnvesteringsagenda "Naar een duurzaam Nederland" lcemeenten,
provincies en woterschoppen investeren in en renoveren het eigen en het mootschappelijk vostgoed, waorvoor zij
verontwoordelijk zijn, zools scholen, zwemboden, buurthuizen, sportoccommodoties, Doel is dot dit vostgoed:

o in 2025 lobel A heelt en er volledig duurzoam wordt ingekocht
o in 2040 energ¡eneutrool is, en dot nieuwbouw en renovdt¡e circuloir plootsvinden");

- GS tot nu toe niet verder komen dan de benodigde maatregelen om in 2020 te voldoen aan
de minimale eisen (label C) ter nakoming van een verplichting uit het ¡n 2013 gesloten
Convenant 'Verduurzamen gebouwgebonden energiehuishouding kantorenpark Rijnsweerd';

Overwegende dat:
- De provincie een onafhankelijke ambitie moet hebben om de provinciale gebouwen

maximaal te verduurzamen;
- De provincie een voorbeeldfunctie heeft en een voorloper kan zijn in de verduurzaming van

eigen gebouwen;
- Niet slechts het economisch rendement, maar ook het maatschappelijk rendement moet

worden meegewogen in de investeringen op het gebied van energiebesparing en
verduurzaming van het provinciehuis;

- lnvesteringen ten behoeve van deze ambitie ook financieel doorvertaald kunnen worden in
de huur van kantoorruimten in het provinciehuis;

Dragen GS op om:
PS jaarlijks te informeren over de cijfers van het energieverbruik en warmteverbruik van de
provinciale gebouwen;
Aanvullende maatregelen op het gebied van energiebesparing uit te voeren (zoals

verantwoord in de Statenbrief 20178EM31, Statenbrief afdoening moties) - te weten
320.000 Euro om tot label B te komen;
Richting PS met een inventarisatie en fasering te komen wat nodig is om in 2025 Energielabel
A te bereiken;
Op basis van voorgaande inventarisatie, fasering en benodigde investeringen, binnen de
Reserve Huisvesting een bedrag te alloceren voor energiebesparing en verdere
verduurzaming van het provinciehuis

En gaan over tot de orde van de dag
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