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Motie Ondersteuning gemeenten bij transitie naar gasloze wijken

Provinciale Staten van Utrecht, in vergadering bijeen op 9 juli 2018, ter bespreking van de
De Kadernot a 2OI9-2O22,

Constaterende dat:
- De provincie Utrecht zich in de Energieagenda "Een Klimaat Voor Energietransitie" tot doel

heeft gesteld om in de provincie jaarlijks 5% energiebesparing te realiseren;
- De realisatie hier ver bij achter blijft en het energiegebruik in 2016 ten opzichte van 2015

zelfs toenam;

Overwegende dat:
- De energietransitie in een volgende fase komt waarbij de uitdaging ligt in het opschalen van

bewezen innovaties, wat vraagt om meer daadkracht;
- ledere sector vraagt om een eigen aanpak om het enorme potentieel aan energiebesparing

te benutten;
- Met name kleinere gemeenten vaak onvoldoende menskracht en expertise hebben om

energiebesparing aan te jagen en een aanpak uit te werken en uit te voeren om wijk voor
wijk van het gas af te krijgen;

- Andere provincies (zoals Zuid-Holland) hier gemeenten al met succes bij ondersteunen en
over adviserenl;

Dragen het college op om:
- De inzet om (met name kleinere en middelgrote) gemeenten te ondersteunen bij het

ontwikkelen van een aanpak om de gebouwde omgeving wijk voor wijk van het gas te krijgen
te intensiveren, naar het voorbeeld van de provincie Zuid-Holland, en hiervoor bij de
begroting van 2019 een voorstel voor te leggen aan PS.

En gaan over tot de orde van dag

Huib van Essen Niels Hoefnagels Annet Krijgsman Nelly de Haan
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: Zie de passage over Energietransitie-regisseurs in de brief met kenmerk DOS-2015-0005387 van

GS Zuid-Holland aan de Provincíale Staten, over 'Behandelvoorstel moties 715 (Maken Zuid-Holland
great again), 720 (verduurzaming gebouwde omgeving en glastuinbouw) en 728 (Energiebesparing
wonen)' : httos://staten.zu id-
holland.nl/DMS lmporVStatencommissie Duurzame Ontwikkelino/2O17lDuurzame Ontwikkelino 1 n
ovember 2017lBespreekstukken/Beorotino 2018 Proqramma Zuid Hollands Groen 2018 2032 be
orotinqssubsidies en subsidieplafonds en behandelvoorstel moties 715 720 en 728lStuknr 6149
72940.ors.
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