Vragenhalfuur PS 10 april 2017; verduurzaming provinciale gebouwen
De kabinetsformatie is momenteel in volle gang en een van de belangrijkste onderwerpen is de inzet
en aanpak van de klimaatveranderingen en daarbij behorende energietransitie. De provincies,
gemeenten en waterschappen hebben een investeringsagenda voor de kabinetsformatie2017
aangeboden met de titel “Naar een duurzaam Nederland”. Daarin zijn voor het eigen vastgoed de
volgende ambities geformuleerd:
Gemeenten, provincies en waterschappen investeren in en renoveren het eigen en het
maatschappelijk vastgoed waarvoor zij verantwoordelijk zijn, zoals scholen, zwembaden,
buurthuizen, sportaccommodaties. Doel is dat dit vastgoed:
• in 2025 labelA heeft en volledig duurzaam wordt ingekocht;
• in 2040 energieneutraal is en dat nieuwbouw en renovatie circulair plaatsvinden. In totaal betreft
dit bijna 50 miljoen vierkante meter oppervlak.
Ook de Sociaal-Economische Raad (SER) vraagt via een brief (28 maart 2017) aan informateur
Schippers om versnelling van de energietransitie. De urgentie van het klimaatvraagstuk raakt alle
overheidsorganisaties. Zo ook de provincie Utrecht. Aan de hand van het provinciaal energiebeleid
bediscussiëren de Staten de versnelling van de energietransitie. Naast deze discussies heeft de
provincie een voorbeeldfunctie als het gaat om de verduurzaming van provinciale gebouwen.
Tijdens de vergadering de commissie Bestuur, Europa en Middelen is de verduurzaming van
provinciale gebouwen ter sprake gekomen. GS komt niet verder dan de nodige maatregelen om te
voldoen aan de minimale eisen (label C) ter nakoming van een verplichting uit het Convenant
‘Verduurzamen gebouwgebonden energiehuishouding kantorenpark Rijnsweerd’. Het convenant is in
2013 overeengekomen tussen de gemeente Utrecht en de Stichting Kantorenpark Rijnsweerd (SKR).
GS voert een coalitieakkoord uit waarin de energietransitie tot prioriteit is gemaakt met het doel een
klimaatneutrale provincie in 2040. Dit staat in schril contrast met de inzet die GS toont als het gaat
om verduurzaming van de provinciale gebouwen als uitvoering van de minimale afspraken uit een
convenant met de gemeente Utrecht.
De PvdA is van mening dat de provincie een onafhankelijke motivatie moet hebben om de
provinciale gebrouwen maximaal te verduurzamen. Om te beginnen vanwege de positieve
maatschappelijke effecten. Daarnaast moet de provincie een voorloper zijn om de beweging bij
andere organisaties te stimuleren.
Om deze reden heeft de PvdA de volgende vragen:



Wat gaat GS nog doen om de provinciale gebouwen geleidelijk te verduurzamen op korte en
lange termijn gezien ook de geformuleerde ambities in de Investeringsagenda voor de
kabinetsformatie 2017?
Op korte termijn is het mogelijk om het Huis voor de provincie in 2020 op te waarderen naar
energielabel B door middel van aanvullende maatregelen (Zonnepanelen op de Statenzaal,
Verlichting etage 2-6 naar LED en Aanwezigheidsdetector en daglicht inregelen).
Is hier financiële ruimte voor uit de Reserve Huisvesting dan wel uit andere budgetten, dan
wel dient extra geld beschikbaar te worden gesteld door PS?

