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Geachte dames en heren, 
 
 
Inleiding 
 
Aanleiding  
 
Provinciale Staten van Utrecht namen in de vergadering van 5 november 2018 motie 119a aan. D66, GroenLinks, 
ChristenUnie, Partij voor de Dieren, CDA en 50plus constateren in de motie dat in de begroting 2019 meerdere 
posten zijn opgenomen behorende tot het onderwerp energietransitie, maar dat in de meerjarenbegroting (vanaf 
2020) voor dit onderwerp geen budget is opgenomen. Dit terwijl in de afspraken rondom het interbestuurlijk 
programma met Rijk en gemeenten de energietransitie één van de pijlers is. De partijen achter de motie vinden 
dat het voor de provincie Utrecht gewenst is langjarige afspraken aan te kunnen gaan over de energietransitie. 
Nu de meerjarenbegroting van de provincie een fors positief resultaat voor de komende jaren laat zien, komt geld 
beschikbaar om meerjarige problemen op te lossen.  
 
Provinciale Staten, Gedeputeerde Staten en de ambtelijke organisatie hebben de ambitie om de huidige 
inspanningen te verhogen om de provinciale klimaatdoelen te halen. Wij zijn dan ook positief over deze motie. Wij 
hebben nog geen concreet voorstel voorgelegd aan Provinciale Staten, waarmee we de bijdrage van de provincie 
willen intensiveren. Met een inventarisatie van de mogelijkheden kan het nieuwe college een vliegende start 
maken met de benodigde intensivering. Deze statenbrief kan worden gebruikt voor overleg met de ambtelijke 
organisatie tijdens het inwerkprogramma voor de Statenleden in april.  
 
Voorgeschiedenis 
 
In de motie verwijst u naar de Energieagenda Utrecht 2016-2019 ‘Klimaat voor energietransitie’. Op 5 juni 2016 
stelden Provinciale Staten de Energieagenda Utrecht 2016-2019 ‘Klimaat voor energietransitie’ vast. In deze 
agenda beschrijven we met welke focus en ambities de provincie aan duurzame ontwikkeling van het Utrechtse 
energiesysteem werkt. In de Energieagenda staan vier prioriteiten: energie neutrale gebouwde omgeving, 
ontwikkelruimte voor met name zonnevelden en geothermie, toepassing windenergie met draagvlak en 
financiering van energieprojecten. Bij de invulling van deze prioriteiten gaven we prioriteit aan de rollen van 
financier en bemiddelaar. Gedachte erachter was dat de provincie vanuit deze rollen het meeste rendement kon 
realiseren. Toegang tot kennis, contacten en financiering moest het juiste klimaat voor de energietransitie 
creëren.  
 
In de huidige Energieagenda is de ambitie opgenomen om in 2040 klimaatneutraal te zijn. Deze ambitie is gesteld 
als stip op de horizon.  
 
  

https://www.provincie-utrecht.nl/publish/pages/307191/energieagenda_2016-2019_provincie_utrecht.pdf
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In de Energieagenda Utrecht 2016-2019 ‘Klimaat voor energietransitie’ staan de volgende doelen (tot 2020):   
 

• 1.5 miljoen zonnepanelen (voor 15% van de Utrechtse huishoudens) 
• 27 windturbines verviervoudiging windenergie (voor 6% van de Utrechtse huishoudens) 
• 22.500 elektrische auto’s en 7.000 laadpunten  
• 50.000 ‘nul-op-de-meter’ woningen (9% van de woningvoorraad) 
• gerenoveerde huurwoningen hebben een gemiddeld energie label B  
• Partijen werken samen aan een propositie voor (gebiedsgerichte) energiebesparing bij bedrijven 

 
Aanbevelingen rapport Randstedelijke Rekenkamer   

In de vergadering van 18 februari 2019 hebben wij met Provinciale Staten gesproken over de conclusies en 
aanbevelingen van de Randstedelijke Rekenkamer. De vijf provinciale Rekenkamers brachten in het 
gezamenlijke rapport ‘Energie in transitie’ (december 2018) in kaart gebracht hoe ver de twaalf provincies zijn met 
energietransitie. [Bekijk hier het rapport voor provincie Utrecht] In het rapport doen de Rekenkamers 
aanbevelingen voor de manier waarop Provinciale Staten hun rol bij energietransitie kunnen invullen. Ook hebben 
de rekenkamers aanbevelingen geformuleerd om in de toekomst beter zichtbaar te kunnen maken wat de 
bijdrage van de provincies is, om te zorgen dat provincies van elkaar kunnen leren en om te kunnen sturen op 
doelen die veelal ver in de toekomst liggen. Wij vertalen de aanbevelingen naar concrete maatregelen en leggen 
deze voor aan Provinciale Staten. 
 
Deze motie 119a sluit deels aan op de aanbevelingen van de Rekenkamer. De bevindingen van de Rekenkamer 
hebben onder ander betrekking op zowel de rolneming van de provincie in de energietransitie als ook de 
financiering ervan. We beschouwen de beantwoording van de motie als eerste stap in die richting.   
 

De omgeving is sterk veranderd  

Naast de bevindingen van de Rekenkamers speelt de verandering van de context in het landelijke en provinciale 
klimaatdebat een belangrijke rol. Maatschappelijk-economische ontwikkelingen gaan snel. Een aantal significante 
ontwikkelingen en besluiten heeft grote impact op de provinciale energieagenda. In doelstellingen en aanpak zijn 
in de afgelopen jaren belangrijke aanvullingen en wijzigingen opgetreden. Deze dynamische omstandigheden 
vragen flexibiliteit. Actuele kennis van context en ontwikkelingen is voor Provinciale Staten van belang bij het 
maken van keuzes voor de gewenste inzet in de energietransitie in de toekomst. We noemen de drie 
belangrijkste:  
 

1. Klimaatakkoord in de maak  

Het Rijk werkt samen met decentrale overheden en maatschappelijke partners aan een Klimaatakkoord. 
Provincies nemen samen met gemeenten en waterschappen deel aan de onderhandelingen. Provincie 
Utrecht draagt via het Interprovinciaal Overleg bij aan het klimaatakkoord. Het akkoord richt zich op 49-55% 
CO₂ reductie in 2030 en 80-95% CO₂-reductie in 2050. Over deze doelen zijn inmiddels landelijke afspraken 
gemaakt aan klimaattafels die hebben geleid tot een concept-Klimaatakkoord. CPB en PBL rekenen 
momenteel het concept-Klimaatakkoord door. Op 13 maart 2019 worden daar de uitkomsten van verwacht. 
Naar verwachting wordt vóór de zomer 2019 een besluit over het klimaatakkoord genomen.  
 
Alle decentrale overheden committeren zich aan het klimaatakkoord. Wij beschouwen het klimaatakkoord als 
basis voor keuzes die de provincie maakt na het aflopen van de Energieagenda Utrecht 2016-2019 ‘Klimaat 
voor energietransitie’ juni 2019.  
 
Aan vijf inhoudelijke sectortafels wordt gesproken over te nemen maatregelen: 
 

1. Sectortafel Gebouwde omgeving [Ontwerp Klimaatakkoord: hoofdstuk Gebouwde omgeving] 
2. Sectortafel Landbouw en landgebruik [Ontwerp Klimaatakkoord: hoofdstuk Landbouw en 

landgebruik] 
3. Sectortafel Industrie [Ontwerp Klimaatakkoord: hoofdstuk Industrie] 
4. Sectortafel Elektriciteit [Ontwerp Klimaatakkoord: hoofdstuk Elektriciteit] 
5. Sectortafel Mobiliteit [Ontwerp Klimaatakkoord: hoofdstuk Mobiliteit] 

 
Ondersteuning vanuit het Rijk  

Aan de klimaattafels wordt besproken welke ondersteuning vanuit het Rijk wordt geboden. Zodra dit bekend 
is, kunnen we de benodigde ondersteuning vanuit de provincie bepalen. Tot die tijd ondersteunen we vanuit 
het programma Energietransitie daar waar nodig en mogelijk. Ook zorgen wij voor bovenregionale en 
bovenlokale afstemming met bijvoorbeeld Rijkswaterstaat en ProRail. 
 
Implementatie van het klimaatakkoord vindt plaats in landelijke uitvoeringsprogramma’s.  

 
 
 

https://www.randstedelijke-rekenkamer.nl/onderzoek/energietransitie/?provincie=utrecht
https://www.klimaatakkoord.nl/gebouwde-omgeving/documenten/publicaties/2018/12/21/gebouwde-omgeving
https://www.klimaatakkoord.nl/landbouw-en-landgebruik/documenten/publicaties/2018/12/21/landbouw-en-landgebruik
https://www.klimaatakkoord.nl/landbouw-en-landgebruik/documenten/publicaties/2018/12/21/landbouw-en-landgebruik
https://www.klimaatakkoord.nl/industrie/documenten/publicaties/2018/12/21/industrie
https://www.klimaatakkoord.nl/elektriciteit/documenten/publicaties/2018/12/21/elektriciteit
https://www.klimaatakkoord.nl/mobiliteit/documenten/publicaties/2018/12/21/mobiliteit
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2. Regionale energie strategieën (RES) 

Maatregelen uit het Klimaatakkoord moeten landen in de regio. Het Rijk verzocht daarom provincies, 
waterschappen en gemeenten om op regionaal niveau een energiestrategie te maken (RES). Alle 
Nederlandse gemeenten werken in dertig regio’s aan zo’n regionale energiestrategie. De provincie Utrecht is 
verdeeld in drie RES regio’s: regio U16, regio Amersfoort en (een deel van) regio Food Valley. Zij werken uit 
waar duurzame opwek en het gebruik van warmte kan plaatsvinden op basis van mogelijkheden en kansen. 
De regio’s gaan met inwoners, lokale bedrijfsleven, netbeheerders en maatschappelijke organisaties in 
gesprek en werken zo aan draagvlak voor de maatregelen. De provincie Utrecht neemt deel aan de 
bestuurstafel van de drie Utrechtse regio’s. Daarnaast levert provincie Utrecht ambtelijke expertise in de 
programmateams van de drie regio’s (organisatorische ondersteuner, procesmanager en 
omgevingsstrateeg). De drie regio’s volgen hun eigen planning:  

 
Regio U16 

Regio U16 liet onderzoeken hoeveel energie zij nu en in de toekomst gebruikt, hoe de regio kan besparen en 
hoe ze zoveel mogelijk duurzame energie kan opwekken. Het resultaat van deze analyse staat in het rapport 
Energietransitie Regio U16: verkenning van energieverbruik en potenties (dec 2018). De regio werkt nu aan 
een startnotitie (plan van aanpak) voor de Regionale Energie Strategie. 
 

Regio Food Valley 

Het Regiobestuur Food Valley besloot september 2018 op basis van de Startnotitie Energievisie Regio 
FoodValley programmatisch aan de slag te gaan voor een energieneutrale regio in 2050. Met de startnotitie 
hebben de acht regiogemeenten kennis kunnen nemen van de regionale energie-opgave. Gemeenteraden 
hebben hun wensen op tafel gelegd voor de energietransitie in de regio. Zij geven hiermee richting aan de 
regionale energiestrategie. Regio FoodValley gaat ook zorgen dat het Triple Helix netwerk (ondernemers, 
onderwijs en overheid) actief mee gaat doen. De Startnotitie Energievisie Regio FoodValley werd ook 
besproken in de gemeenteraden. 

 
Regio Amersfoort 

Regio Amersfoort is begonnen met de opstart- en inventarisatiefase van de Regionale Energiestrategie. 
Vorig jaar is de regio gestart met dialogen waarin ze stakeholders betrekken bij het proces. De regio koos 
drie thema's in de regionale strategische agenda (2019 – 2022): energietransitie, woningbouw (kwalitatief) en 
arbeidsmarkt. Op deze onderwerpen gaat de regio in dialoog. Gemeenten maken momenteel op 
gemeenteniveau inventarisaties van het huidig en verwacht toekomstig energiegebruik. In februari/ maart 
2019 legt de regio gemeenteraden in aanloop naar een startnotitie een voorstel met kaders en 
randvoorwaarden voor de RES voor. 
 

Proces Regionale Energiestrategie  

Het proces van de regionale energie strategieën hangt samen met het klimaatakkoord. Zodra het 
klimaatkoord definitief is ondertekend, hebben de regio’s zes maanden om een zogenaamd ‘bod’ uit te 
brengen. In dit bod geven ze aan wat de energievraag in de regio nu en in de toekomst is en welke bijdrage 
ze kunnen leveren aan de opwek van duurzame energie in de regio. De verwachting is dat het 
klimaatakkoord mei 2019 definitief is. Dit betekent dat het bod van de regio’s november 2019 in Den Haag 
moeten liggen. Vervolgens hebben de regio’s een half jaar de tijd om samen met stakeholders (de 
samenleving in brede zin) de strategie te bepalen. Deze strategie wordt iedere twee jaar geactualiseerd.  
 
Meer informatie staat op de website over de regionale energie strategieën  

 

 
 
Figuur: schematische weergave proces regionale energie strategieën (RES)  

 
  

https://www.utrecht10.nl/media/filer_public/7a/11/7a11f593-ac17-40b4-8d2b-c49c4c2ec308/u16_def_rapport_energieanalyse.pdf
https://www.regiofoodvalley.nl/fileadmin/regiofoodvalley.nl/nieuwsafbeeldingen-documenten/AP_11b_Startnotitie_energievisie_RFV_v300818.pdf
https://www.regiofoodvalley.nl/fileadmin/regiofoodvalley.nl/nieuwsafbeeldingen-documenten/AP_11b_Startnotitie_energievisie_RFV_v300818.pdf
https://www.regionale-energiestrategie.nl/default.aspx


 
  

Pagina 4 van 18 
 

3. Programma ‘Aardgasvrije wijken’  

In het Programma Aardgasvrije Wijken doen gemeenten kennis en ervaring op om bestaande wijken 
haalbaar en betaalbaar te verduurzamen. Het aardgasvrij maken van de gebouwde omgeving moet een 
belangrijke bijdrage leveren aan het terugdringen van de CO₂-uitstoot. Ook helpt het aardgasvrij maken van 
wijken bij het beperken van de gaswinning in Groningen. De eerste stap in dit programma is dat gemeenten 
uiterlijk eind 2021 een goedgekeurde Transitievisie Warmte opleveren. Aan de klimaattafels wordt besproken 
welke ondersteuning vanuit het Rijk wordt geboden. Minister Ollongren (Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties) kende aan 27 gemeenten een rijksbijdrage toe voor het aardgasvrij maken van een wijk 
(proeftuinen). Utrecht Overvecht is de enige proeftuin in de provincie Utrecht. Uit de Klimaatenvelop van het 
kabinet is voor deze proeftuinen 120 miljoen euro beschikbaar. In 2019 kunnen gemeenten nieuwe 
aanvragen indienen.  
 
Het programma gaat gemeenten helpen bij het invullen van hun regierol. Dit is nodig om de overgang naar 
aardgasvrije wijken te versnellen. Andere partners van het Programma Aardgasvrije Wijken zijn het ministerie 
van EZK, het Interprovinciaal Overleg (IPO) en de Unie van Waterschappen (UVW). 
 
Naast de proeftuinen ondersteunt het Rijk het aardgasvrij maken van Nederland met een programma voor 
aardgasvrije en frisse basisscholen (5 miljoen euro) en een subsidie voor technische innovaties (12,8 miljoen 
euro). Het kabinet stelt door de hoge hoeveelheid aanvragen meer geld beschikbaar dan aanvankelijk 
begroot. Met het toevoegen van het budget voor 2019 konden meer wijken worden geselecteerd. In 2019 
wordt een nieuwe uitvraag voorbereid. 
 
In het regeerakkoord is afgesproken dat voor het einde van de kabinetsperiode jaarlijks 30.000 tot 50.000 
woningen aardgasvrij worden opgeleverd. Nieuw te bouwen woningen waarvoor na 1 juli een 
bouwvergunning wordt aangevraagd, moeten in principe aardgasvrij zijn. Gemeenten kunnen daar in 
bijzondere omstandigheden een uitzondering op maken. Bijvoorbeeld als een project vertraging zou oplopen 
of als aardgasvrij op een bepaalde locatie (nog) niet mogelijk is. 

 
 
Essentie/samenvatting 

De partijen achter de motie dragen ons het volgende op: 
  

a. Maak incidentele middelen structureel  

De motie stelt dat het onderwerp energietransitie structurele financiering nodig heeft. De motie draagt 
het college op de incidenteel beschikbare middelen voor energie van € 2 mln. per jaar structureel te 
maken als materieel programmabudget voor de energietransitie. Daarnaast draagt de motie het college 
op ervoor zorg te dragen dat de beschikbaarheid van minimaal € 2 mln. per jaar wordt opgenomen in het 
overdrachtsdocument voor de coalitieonderhandelaars.   

 
Onze reactie op onderdeel a. budget voor de energietransitie  

Wij dragen er zorg voor dat de vraag voor een structureel budget van minimaal € 2mln. wordt opgenomen in het 
overdrachtsdocument voor de coalitieonderhandelaars. Daarnaast namen de Provinciale Staten naar aanleiding 
van de aanbevelingen van de Randstedelijke Rekenkamer uit het rapport Energie in transitie (december 2018) op 
18 februari 2019 het besluit het college te vragen interprovinciale afspraken te maken over het labelen van 
middelen voor de energietransitie, zodat inzichtelijk kan worden gemaakt welke financiële impuls provincies 
geven aan de energietransitie. 
 
Begrotingsvoorstel  

Zoals u in de menukaart verderop in dit document leest, lopen de benodigde investeringen per rol en 
instrumentarium sterk uiteen. Het gezamenlijk opstellen van een nieuw gedragen programma voor de 
energietransitie zal uiteindelijk de definitieve hoogte van het programmabudget bepalen. Dit zal afhangen van de 
keuzes die Provinciale Staten maakt. Zodra wij zicht hebben op korte en lange termijnkeuzes, doen wij een 
begrotingsvoorstel.  

 
b. Presenteer een menukaart van mogelijke rollen en instrumenten van de provincie Utrecht  

De motie stelt dat het wenselijk is dat Provinciale Staten voor de verkiezingen van maart 2019 inzicht 
hebben in de mogelijkheden die provincie Utrecht heeft om de Energieagenda Utrecht 2016-2019 
‘Klimaat voor energietransitie’ verder uit te voeren, zodat de volgende Provinciale Staten keuzes kunnen 
maken over de gewenste inzet. De motie vraagt te onderzoeken welke rollen de provincie kan kiezen en 
welke instrumenten zij kan ontwikkelen om de energietransitie te versnellen in lijn met de doelen uit de 
Energieagenda Utrecht 2016-2019 ‘Klimaat voor energietransitie’ en deze in de vorm van een menukaart 
te presenteren aan Provinciale Staten.   
 
 

  

https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2018/10/01/120-miljoen-euro-voor-%E2%80%98proeftuinen%E2%80%99-aardgasvrije-wijken-in-27-gemeenten
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Onze reactie op onderdeel b. menukaart met rollen en instrumenten  

In het tweede deel van de motie draagt u ons op te onderzoeken welke rollen de provincie kan kiezen en welke 
instrumenten zij kan ontwikkelen om de energietransitie te versnellen en deze in de vorm van een menukaart te 
presenteren aan Provinciale Staten.  
 
Rol(len) en instrumenten provincie Utrecht in energietransitie  

Om u inzicht te geven in mogelijke rolneming in dit dossier, hanteren wij de vier benaderingen van sturing volgens 
De Nederlandse School voor Openbaar Bestuur (NSOB). In elk van de vier benaderingen gaat het om 
overheidssturing, in die zin dat de overheid doelen heeft en die wil realiseren in interactie met de omgeving. (M. 
van der Steen et. al., 2015) 
 
Het gaat om de volgende vier benaderingen:  
 
Vanuit overheid naar samenleving 

 

1. De rechtmatige overheid (toezichthouder, bevoegd gezag, beleidmaker) 

Dit perspectief stelt legitimiteit en rechtmatigheid van overheidshandelen centraal. De overheid moet op 
een voorzichtige en zorgvuldige wijze tot randvoorwaarden komen. De verhouding met de samenleving 
en markt is gericht op het bewaken van rechten en plichten. De politiek stelt doelen, die de ambtelijke 
dienst uitvoert conform opgelegde randvoorwaarden. Als het gaat om de energietransitie dan is het als 
bevoegd gezag handhaven van de Wet Milieubeheer een goed voorbeeld. 
 
Situaties:  Bescherming algemeen belang  

Wettelijke taken efficiënt uitvoeren  
  (Te) veel conflicterende belangen  
 
Instrumenten:  Vrijstellingen, aanwijzingen, ontheffingen, vergunningen  

Verordeningen, beleidskaders en beleidsplannen  
Plannen vanuit wettelijke kader 
Juridische procedures, wettelijke adviestaken   

 
2. De presterende overheid (marktdeelnemer) 

In dit perspectief overstijgen de resultaten de randvoorwaarden. Hier gaat het niet zozeer om het op 
deugdelijke en geborgde wijze formuleren van randvoorwaarden, maar om presteren en meetbaar 
bereiken van resultaten. Om het realiseren van afgesproken opbrengsten, maar vooral ook om het 
binnen de tijd en budget, op de overeengekomen manier en conform het contract produceren. Een 
treffend voorbeeld zijn OV-concessies waarbij een duurzaamheidsprestatie moet worden behaald. De 
overheid treedt hier als marktdeelnemer op. 
 
Situaties: Provincie is opdrachtgever vanwege wettelijke taak of eigen ambitie   
  Provincie heeft meer haast/ sterker belang dan omgeving  
 
Instrumenten: Aanbestedingen 
  Contractmanagement  
  Afspraken over resultaten en financiering  
  Monitoring en effectmeting  

Strategische plannen  
Grondverwerving   

 
Vanuit samenleving naar overheid 

 

3. De netwerkende/ samenwerkende overheid (regisseur)  

In het perspectief van de netwerkende overheid gaat het nog steeds om bereiken van resultaat, maar 
vanuit de opvatting en concrete ervaring dat die resultaten niet door één organisatie alleen gerealiseerd 
kunnen worden. Om de eigen doelen te realiseren zijn ook inzet of middelen van anderen nodig. De 
overheid trekt daarom naar buiten, op zoek naar maatschappelijke organisaties of andere partners in het 
veld die met de overheid samen zouden kunnen optrekken voor dit doel. De overheid neemt hierbij een 
regie voerende houding aan. 
 
Situaties: Ambities bepalen,  
  Gezamenlijke strategie/ uitvoering bepalen  
  Realiseren van opgave met meerdere belanghebbenden  
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Instrumenten: Bestuurlijke overleggen en overeenkomsten   
  Intentieverklaringen en convenanten 
  Strategische plannen 

Subsidies  
Samenwerkingsplatform voor partners (website)  
Community manager 
Gebiedsopgave, inzet van onafhankelijk team/ gebiedscommissie  
 

4. De responsieve overheid (adviseren/faciliteren)  

Het perspectief van de responsieve overheid gaat uit van de veerkracht en de maatschappelijke energie 
van de samenleving, waarin partijen in de samenleving hun eigen randvoorwaarden en bedoelingen 
hebben en die in het publieke domein najagen. De overheid gaat niet naar buiten om haar eigen plannen 
en doelen te verkopen, maar wordt geconfronteerd met een beweging die er buiten al is. Dat heeft niet 
de vorm van een te ondertekenen contract of een formele overeenkomst die voor de overheid klaarligt. 
Het gaat eerder om partijen die initiatieven willen ontplooien, die een beweging oprichten, informele 
allianties aangaan en vanuit ideeën met elkaar optrekken. Een concreet voorbeeld hier is een 
participatiefonds wat initiatieven vanuit de samenleving/markt ondersteunt met leningen, subsidies en 
participaties. Een ander voorbeeld is het faciliteren van bestaande initiatieven en deze adviseren. 
 
Situaties: Ondersteuning/ sturing (maatschappelijke) initiatieven  

Stimuleren/ faciliteren innovaties 
 
Instrumenten:  Verlenen subsidies  

Ontwikkelfonds  
Locatie aanwijzing  
Kennis en informatie delen  
Lobby  

 
 
Menukaart  

De motie draagt ons op een menukaart te presenteren die Provinciale Staten inzicht geeft in mogelijkheden die 
provincie Utrecht heeft om keuzes te maken in de gewenste inzet van de provincie Utrecht in de energietransitie 
in de toekomst. Als ordeningsprincipe van de menukaart hanteren we de indeling van de vijf sectortafels uit het 
(concept) Klimaatakkoord. Per sectortafel beschrijven we langs de vier rollen van NSOB welke instrumenten/ 
maatregelen, expertise en middelen denkbaar zijn. In het belang van de leesbaarheid hebben we de paragrafen 
onder elkaar geschreven.  
 
In een matrix ziet de menukaart er als volgt uit:  
 

Sectortafels  
Rollen NSOB 

Gebouwde  
omgeving 

Landbouw/  
landgebruik 

Industrie Elektriciteit Mobiliteit 

Presterende overheid 
Marktdeelnemen 
 

     

Netwerkende overheid  
Regie voeren  
 

     

Responsive overheid  
Adviseren en faciliteren  
 

     

Rechtmatige overheid  
Beleid maken en toezicht 
houden  
 

     

 
Proces  

Wij volgen momenteel een proces om te komen tot een nieuwe energieagenda en we zitten in de fase van 
divergeren. De menukaart als antwoord op deze motie is dan ook een verzameling van opties voor de provincie 
om invulling te geven aan de versnelling van de energietransitie. De opties zijn rijp en groen door elkaar en 
verschillen sterk in orde van grootte en haalbaarheid. De menukaart is niet uitputtend. Het is een voorzet van de 
ambtelijke organisatie op basis van de inzichten in lopende trajecten en programma’s die in andere provincies 
worden uitgevoerd. In de aanloop naar een nieuw programmaplan energietransitieplan 2019-2023 wordt deze 
menukaart verder uitgebreid onder andere door voortgaande gesprekken met andere programma’s op het gebied 
van landschap, binnenstedelijke ontwikkeling, mobiliteit etc. In het vervolgproces zoeken we zowel met PS als in 
de brede interne organisatie afstemming over de volledigheid van de opties en vervolgens de te maken keuzes 
voor de nieuwe energieagenda (convergeren). Wij zoeken hierover ook nadrukkelijk afstemming met externe 
belanghebbenden.  
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1. Sectortafel Gebouwde omgeving  

 
Uit het ontwerp klimaatakkoord: “We staan aan de vooravond van een grote verbouwing. Een transformatie van 
ruim zeven miljoen huizen en één miljoen gebouwen, veelal matig geïsoleerd en vrijwel allemaal verwarmd door 
aardgas, tot goed geïsoleerde woningen en gebouwen, die we met duurzame warmte verwarmen en waarin we 
schone elektriciteit gebruiken of zelfs zelf opwekken. Klimaatverandering is een belangrijke reden voor deze 
verbouwing. Maar er is meer. We willen immers zo snel mogelijk kunnen stoppen met de aardgaswinning in 
Groningen. En we hebben allemaal wel behoefte aan een minder hoge energierekening en een comfortabeler 
woning. Die verbouwing is een enorme opgave. Maar we hebben tot 2050. Dit kunnen we uitvoeren, als we het 
gestructureerd aanpakken en alle randvoorwaarden verbeteren. Als we de verduurzamingsopgave breder zien 
dan alleen een energieopgave en ook circulariteit een voorwaarde laten zijn. Maar vooral als we ons realiseren 
dat de grootste uitdaging van deze verbouwing geen technische, financiële of bestuurlijke opgave is, maar een 
sociale opgave. Dit gaat over mensen.” (Bron: klimaatakkoord.nl) 
 
[Download Ontwerp Klimaatakkoord: hoofdstuk ‘Gebouwde omgeving’] 
 

Rollen volgens NSOB Instrumenten en maatregelen (inclusief middelen en capaciteit/ expertise)  
Presterende overheid 

Marktdeelnemen 
  

Verduurzamen eigen vastgoed 
Provincie Utrecht verduurzaamt haar eigen vastgoed verduurzamen naar het 
niveau Bijna Energie Neutraal in 2022. Ze draagt hiermee bij aan de 
verduurzaming van de gebouwde omgeving en geeft zo het goede voorbeeld aan 
andere vastgoedeigenaren.  
 
Middelen: 0,5 fte in bedrijfsvoering + € PM  
 
Investeren in lokale duurzame energieprojecten voor eigen gebruik 
Provincie Utrecht participeert in lokale duurzame projecten en gebruikt een deel 
van de opbrengst van het initiatief voor de energiebehoefte van de bedrijfsvoering.  
 
Middelen: 0,5 fte in bedrijfsvoering + € PM  
 
Compenseren door planten loofbomen  
Provincie Utrecht maakt haar eigen provinciale organisatie voor 2030 CO₂-
neutraal. De CO₂-uitstoot die de provincie tot die tijd produceert, kan ze 
compenseren door in Nederland loofbomen te planten. 
 
Middelen: 0,5 fte + € PM  
 
Regionale ontwikkelmaatschappij. 
In haar vergadering van 18 heeft PS het voorstel voor de ontwikkeling van een 
regionale ontwikkelingsmaatschappij aangenomen met een provinciale scope. De 
energietransitie is in het voorstel al benoemd als een aandachtsgebied van de 
ontwikkelingsmaatschappij. Provincie Utrecht kan investeren in tijd voor sturing en 
inhoudelijke samenwerking  
 
Middelen: 1 fte in programmateam energietransitie 
 

Netwerkende overheid  
Regie voeren  

Opstellen provinciaal warmteplan + transitievisie  
Provincie Utrecht kan de warmtetransitie versnellen door het opstellen van een 
provinciaal warmteplan, waarbij ze vraag en aanbod van warmte inventariseert en 
regie voert aan de hand van een transitievisie warmte. Hier ligt een relatie met het 
landelijk kennisplatform dat in oprichting is. 
 
Middelen: 2 fte in programma energietransitie  
  
Oprichten stimuleringsfonds gebouweigenaren  
Provincie Utrecht kan een stimuleringsfonds voor gebouweigenaren oprichten. 
Met het fonds kan ze innovatieprogramma’s ondersteunen die de verduurzaming 
van de gebouwde omgeving versnellen. Hier ligt een relatie met EBU en de 
provinciale investering maatschappij in oprichting. Provincies stellen gemiddeld 
€70 mln beschikbaar. Provincie Utrecht stelt momenteel circa € 20 mln 
beschikbaar.  
 
Middelen: 1 fte in programmateam energietransitie + € 50 mln extra in fonds  

https://www.klimaatakkoord.nl/gebouwde-omgeving/documenten/publicaties/2018/12/21/gebouwde-omgeving
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Kennisbijeenkomsten energietransitie  
 
Provincie Utrecht kan ten behoeve van lokale bestuurders en de ambtelijke 
organisaties, kennisuitwisseling verzorgen rond het thema energietransitie. Het 
doel is om verduurzaming van nieuwbouw en bestaand vastgoed versneld en met 
een hogere ambitie te realiseren op basis van opgedane ervaringen.  
 
Middelen: 1 fte in programmateam binnenstedelijke ontwikkeling  
 
Opschalen onderwijs energietransitie 
Voor de energietransitie zijn veel gekwalificeerde arbeidskrachten nodig. De 
provincie kan een rol spelen in het ontwikkelen en stimuleren van geschikte 
studierichtingen 
 
Middelen: 0,25 fte in programmateam energietransitie 
 

Responsive overheid  
Adviseren en faciliteren  

Financieel bijdragen aan professionaliseren gemeentelijke energieloketten  
Gemeentelijke energieloketten  helpen verschillende doelgroepen met het nemen 
van energiebesparende maatregelen. Provincie Utrecht kan met een actieve 
marktbenadering gemeenten helpen en financieel bijdragen om energieloketten te 
professionaliseren. Energieloketten gemeenten (€5000 per gemeente – totaal 
€105.000,- )  
 
Middelen: 0,2 fte in programma en € 105K éénmalig  
 
Stimuleren verduurzamen zorginstellingen  
In de zorg is het energieverbruik geregeld hoog. Als zorginstellingen de nodige 
maatregelen treffen kunnen zij snel veel besparen. Momenteel stimuleert provincie 
Utrecht in een tijdelijk project het tekenen van een Green Deal Zorg tussen 
gemeenten en zorginstellingen. Provincie Utrecht kan deze rol opvoeren en 
langdurig blijven investeren in het ondersteunen van zorginstellingen bij 
verduurzaming. Dit zorgt ervoor dat in de zorgsector versneld energiebesparende 
maatregelen worden.  
 
Middelen: 1 fte in programma of €100K per jaar  
 
Fondsvorming voor object gebonden financiering  
Provincie Utrecht ontwikkeld samen met de EBU en gemeenten financiële 
instrumenten voor object gebonden financiering van particuliere woningen en 
vve’s die opschaalbaar zijn.  Opschaalbaar betekent dat het risicoprofiel van het 
instrument voor landelijke fondsen en banken  voldoende zekerheden biedt voor 
lange termijn (30 jaar) kredietverlening. 
 
Middelen: € 5M (voor garantstellingen   
 
Procesondersteuning vve’s 
Voor vve’s staat provincie Utrecht inmiddels garant voor een aanvraag bij de 
Europese Investeringsbank (EIB) in het kader van het ELENA-initiatief. Op deze 
manier ontzorgt de provincie Verenigingen van Eigenaars in hun renovatie naar 
Nul op de Meter (NOM).  
Voor vve’s is een energiebesparingslening van 30 jaar beschikbaar via het 
Nationaal energiebesparingsfonds (€ 600M) 
 
Middelen: € 350K (raming voor extra reservering in weerstandsvermogen)  
 
Verhogen inzet stimuleren en ondersteunen innovaties energietransitie  
Provincie Utrecht kan in overleg met EBU de regelingen gericht op het stimuleren 
(via innovaties) van een groene, gezonde en slimme regio intensiveren. Ook door 
activiteiten van het Europese partnerschip Climate KIC en door aan te haken bij 
andere Europese innovatiefondsen kan een bijdrage geleverd worden aan 
innovaties in de regio. 
 
Middelen:  2 fte in programmateam energietransitie   
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Opschalen online community management en informatievoorziening  
Provincie Utrecht ontwikkelde www.energiewerkplaatsutrecht.nl. Een online 
platform waar mensen samen werken aan de energietransitie in provincie Utrecht. 
De eerste successen van het platform zijn zichtbaar en het netwerk groeit. 
Provincie Utrecht kan het platform versterken en langdurig capaciteit en expertise 
vrijmaken voor community management.  
 
Middelen: 2 fte in programmateam energietransitie  
 
Aandragen proeftuinen Programma Aardgasvrije Wijken  
De provincie kan gemeenten ondersteunen bij het aandragen van nieuwe 
proeftuinen voor Programma Aardgasvrije Wijken (Utrecht Overvecht deed mee in 
de vorige tranche). 
 
Middelen: 1 fte in programmateam energietransitie  
 
Aanjagen partijen op woningmarkt (team SNEL) 
De provincie jaagt woningcorporaties, gemeenten, bouwers en installateurs aan 
hun bestaande woningvoorraad te verduurzamen. De provincie zet hiervoor team 
SNEL in. Dit team van experts realiseerde de afgelopen jaren een aantal 
schaalbare aanpakken in de verduurzaming van de bestaande woningvoorraad. 
Opschaling zorgt voor prijsdaling van oplossingen en producten voor duurzame 
(NOM) woningen. De provincie kan het team uitbreiden en steviger positioneren.   
 
Middelen: €300K  
(incl. twee externe aanjagers, interne capaciteit en evenementen) 
 
Aanstellen kennismakelaar hernieuwbare energie  
De provincie kan een kennismakelaar ‘hernieuwbare energie’ aanstellen. Deze 
expert brengt kennis bij elkaar, bouwt voort op positieve ervaringen en belangrijker 
nog, legt verbindingen met initiatieven, projecten en partijen in de provincie. De 
kennismakelaar ontwikkelt deze initiatieven verder en stimuleert dat ze worden 
uitgewerkt tot concrete investeringsprojecten per locatie of gebied.  
 
Middelen: 1 fte in het programmateam energietransitie  
 
Uitbreiden seismologisch onderzoek aardwarmte 
Eerste verkennende studies laten zien dat aardwarmte circa 20-40% van de 
warmtevraag binnen de provincie Utrecht kan verduurzamen. Energiebeheer 
Nederland (EBN) voert komende jaren onderzoek uit naar de geschiktheid van de 
ondergrond voor aardwarmte (SCAN). Met de provinciale bijdrage aan LEAN en 
GOUD wordt de potentie rond de gemeente Utrecht goed in kaart gebracht. De 
provincie kan het seismologisch onderzoek van het SCAN-programma in Utrecht 
verder uitbreiden om de geschiktheid van de ondergrond met name rond de 
gemeente Amersfoort beter in kaart te brengen, zodat meer marktpartijen aan de 
slag kunnen met aardwarmte.  
 
Middelen: € 1 mln 
 
Oprichten revolverend risicofonds aardwarmte  
Provincie Utrecht kan een revolverend fonds aardwarmte oprichten. Hiermee 
kunnen (meer) initiatieven voor de opwek van aardwarmte ontstaan. Afhankelijk 
van het gepercipieerde risiconiveau van projecten en het belang wat de provincie 
hecht aan aardwarmte (i.r.t. de beschikbaarheid van alternatieven) kan gedacht 
worden aan participeren van het normaliter bancair ingebrachte vermogen van ca. 
20-30%. Voor 2 projecten is dan een participatiefonds nodig van ca. 9.000k 
 
Middelen: 2 fte in programmateam energietransitie of € 150K per jaar 
€ 1 mln eenmalig revolverend en € 9 mln participerend 
 
 
 
 

http://www.energiewerkplaatsutrecht.nl/
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Faciliteren duurzame prestatieafspraken gemeenten en woningcorporaties 
Provincie Utrecht kan gemeenten ondersteunen in het aangaan van 
prestatieafspraken met woningcorporaties waarin duurzaamheid sterk geborgd is. 
 
Middelen: 1 fte in programmateam energietransitie  
 
Verkennen potentie aquathermie 

Green Deal aquathermie: Provincie Utrecht kan de potentie van aquathermie 
onderzoeken om de transitie naar aardgasvrije wijken te helpen verwezenlijken. 
Een optie is thermische energie uit water als warmtebron in te zetten.  
 
Middelen: 1 fte in programmateam energietransitie  
 

Rechtmatige overheid  
Beleid maken  

Toezicht houden  

Vergroten budget omgevingsdienst voor handhaving  
Provincie Utrecht kan de omgevingsdienst (ODRU) meer budget geven om strikt 
te handhaven op milieuwetgeving en te stimuleren om bedrijven meer dan 
wettelijk (Wet Milieu Beheer) verplichte energiemaatregelen te nemen.  
 
Middelen:  € 250K per jaar (budget voor ODRU)  
 
Opstellen afwegingskaders duurzame energie-initiatieven 
Provincie Utrecht kan een integraal afwegingskaders voor duurzame energie-
initiatieven opstellen, waarin alle relevante wetgeving is opgenomen. Ze kan 
daarnaast een proces inrichten voor snelle besluitvorming rondom nieuwe 
initiatieven.  
 
Middelen: 3 fte in programmateam energietransitie  
 
Aantrekken expertise ten behoeve van experimenteerruimte  
Provincie Utrecht kan expertise aantrekken om experimenteerruimte te 
organiseren voor gedragen initiatieven die worden belemmerd door huidige 
reguleringskaders.  
 
Middelen: 1 fte in programmateam energietransitie  
 
Versterking capaciteit adviesrol aardwarmte 
Snelle en transparante afhandeling van de benodigde vergunningen voor 
aardwarmte is nodig om aardwarmte te laten groeien. In de komende jaren betekent 
dit onder andere dat er extra capaciteit bij het domein bodem nodig is, zodat de 
provincie een zorgvuldige afweging van alle belangen kan maken. 
 
Middelen: 1 fte in programma Bodem & Ondergrond en € 50K per jaar 
 
Ruimte voor energie mogelijk maken in PRS en provinciale Omgevingsvisie  
In de provinciale structuurvisie heeft de provincie de mogelijkheid om in bepaalde 
delen van de provincie meer ruimte voor duurzame opwek te bieden. Een stelregel 
daarbij zou kunnen zijn dat in gemeenten die energiepositief zijn (dus meer 
energie kunnen opwekken dan ze verbruiken) meer woningbouw wordt 
toegestaan. 
De Nationale Omgevingsvisie is net als de Provinciale Omgevingsvisie in de 
maak, maar er zal in ieder geval ruimte worden gegeven aan provincies en 
gemeenten om duurzame energie in te passen. 
 
Middelen: niet direct van toepassing. Aanpassing PRS is structurele opgave en 
opstellen Omgevingsvisie is belegd in programma Omgevingswet. 
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2. Sectortafel Landbouw en landgebruik 

 
Uit het ontwerp klimaatakkoord: “We willen eten, comfortabel wonen en werken, en ons kunnen verplaatsen in 
een gezonde en prettige leefomgeving. Landbouw en landgebruik sectoren vormen hiervoor natuurlijk de basis. 
Natuur, bomen, gewassen en landbouwgronden bieden ons niet alleen een waardevol landschap, maar leggen 
ook koolstofdioxide (CO₂) vast en vormen zo de natuurlijke basis om klimaatverandering te beperken. Ze stellen 
ons bovendien in de gelegenheid voedsel en biomassa te produceren, ook in een veranderend klimaat. Biomassa 
gebruiken we als diervoer en als grondstof voor energie, chemie en materialen. In 2050 doen we dit in zo klein als 
mogelijk en zo groot als nodige gesloten grondgebonden kringlopen, conform de kabinetsvisie uit 2018. Dit 
betekent dat we op kleinst mogelijke schaal die passend is de natuurlijke kringloop bodem > plant > dier > mest > 
bodem sluiten. Boeren en tuinders worden gewaardeerd en verdienen daarmee een goed inkomen. Natuur en 
(kenmerkend Nederlands) landschap worden waardevol beheerd. Dat wil zeggen dat we rekening houden met 
klimaatbehendigheid, biodiversiteit én attractiviteit.” (Bron: klimaatakkoord.nl) 

 
[Download Ontwerp Klimaatakkoord: hoofdstuk Landbouw en landgebruik] 
 

Rollen volgens NSOB Instrumenten en maatregelen (inclusief middelen en capaciteit/ expertise)  
Presterende overheid 

Marktdeelnemen 
  

Verwerven gronden: actief grondbeleid  
Provincie Utrecht kan met actief grondbeleid onrendabele gronden verwerven, of 
met landbeheerders tot overeenstemming komen en deze bestemmen voor 
energieopwek.  
 
Middelen: € PM 
 
Ruimte voor energie op Veenweidegebieden  
De toekomst voor de landbouw in Veenweidegebieden staat onder druk door 
bodemdaling. De provincie kan een actieve rol innemen door een actief 
grondbeleid en het veenweidelandschap systemisch ontwikkelen naar een 
energielandschap (in combinatie met biodiversiteit en waterdoelen) en ruimte 
maken in het landschap voor het opwekken van schone energie, zoals 
zonnevelden. 
 
Middelen: 1 fte in programma veenweidegebieden 
 

Netwerkende overheid  
Regie voeren  

Provinciaal programma innovatief meervoudig gebruik landbouwgrond 
Momenteel vindt onderzoek plaats naar de kansen van de combinatie van 
gewasteelt en de opwek van duurzame zon- en windenergie. Provincie Utrecht 
kan dit programma stimuleren en mogelijkheden bieden voor onderzoek en 
opschaling. Provincie Utrecht kan daarnaast een fonds oprichten voor 
experimenten.  
 
Middelen: 0,5 fte in programmateam landbouw + €PM (fonds)  
 
Mobilisatie onbenut potentieel houtige biomassa 
Mobilisatie van onbenut potentieel houtige biomassa kan de huidige 
beschikbaarheid vergroten. Het vraagt gerichte inspanningen met name in 
landschap en bebouwde omgeving. Samenwerking met gemeenten is cruciaal. 
Provincie Utrecht kan gemeenten ondersteunen in het inventariseren van 
bestemmingen van houtige biomassa en het sturen van bestaande 
biomassastromen die nu de provincie verlaten.  
 
Middelen: 0,5 fte in programmateam landbouw  
 
Organiseren vertegenwoordiging landbouwsector/ landelijke gebied  
Provincie Utrecht kan een rol spelen in het mobiliseren van een brede 
vertegenwoordiging van de landbouwsector en (gemeenten in) het landelijk 
gebied.   
 
Middelen: 0,5 fte in programmateam landbouw 
 

Responsive overheid  
Adviseren en faciliteren  

Stimuleringsprogramma vervanging asbest daken naar zonnedaken 
Provincie Utrecht kan een regierol spelen in de migratie van asbestdaken naar 
zonnedaken. Een voorstel hiervoor komt binnenkort in de Provinciale Staten, naar 
aanleiding van de motie 098 Statenvergadering d.d. 24-09-2018.  

https://www.klimaatakkoord.nl/landbouw-en-landgebruik/documenten/publicaties/2018/12/21/landbouw-en-landgebruik
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Middelen: 0,5 fte in programmateam energietransitie  
 

Inzetten op meer klimaatmaatregelen vanuit het Europees 
Gemeenschappelijk Landbouwbeleid 2021-2027  
 
In het kader van het Gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) zijn provincies via 
het IPO betrokken bij het opstellen van een nationale strategie voor het 
Plattelandsontwikkelingsprogramma (POP4). Verdere vergroening (verplichte 
Klimaat en milieuregelingen) van het GLB wordt in Europees verband vastgesteld. 
In IPO verband worden de concrete maatregelen verder uitgewerkt en vertaald in 
een landelijk programma (POP4). Provincie Utrecht kan een actievere rol spelen 
in de uitwerking van het landelijk programma en de bijbehorende provinciale 
regelingen.  
 
Middelen 0,3 fte programmateam energietransitie  
 
Aanjagers duurzame landbouw (LaMi) 
De provincie heeft via haar gebiedscommissies een loket voor agrariërs (het 
LaMi). Dit loket ondersteunt bedrijven bij duurzame land- en tuinbouw. Een 
voorbeeldproject is de energieneutrale melkveehouderij. Om de energietransitie te 
versnellen, kan provincie Utrecht meer investeren in dit loket en landbouwcoaches 
vanuit dit loket laten functioneren, die agrariërs kunnen ondersteunen bij 
initiatieven en regelgeving. Daarmee wordt invulling gegeven aan motie 13 
(Statenvergadering d.d. 18-02-2019). 
 
Middelen: € 400K  
 
Ondersteunen dak-eigenaren in realiseren zonnedaken 
Voor grote dak-eigenaren zoals agrariërs kan de provincie ondersteuning 
aanbieden voor het maken van haalbaarheidsstudies voor zonnepanelen en bij 
positief vervolg aanvragen van SDE+ subsidie (landelijke stimuleringsregeling 
duurzame energieproductie). 
 
Middelen: 1 fte in programmateam energietransitie en €75K per jaar 
 
Uitbreiden ontwerpwedstrijden energielandschappen  
Provincie Utrecht heeft een ontwerpwedstrijd voor studenten uitgeschreven. 
(Grote Vriendelijke Reus). Dit was een succes. We kunnen dit initiatief opschalen 
en een vervolg geven. Zowel in het doorontwikkelen van ontwerpen als in het 
genereren van nieuwe ideeën.    
 
Middelen: 0,5 fte in programmateam energietransitie en € 50K per jaar  
 
Inzet planontwerpers bij energielandschappen 
De provincie kan gebruikmaken van kennis bij planontwerpers om 
energielandschappen in te richten die cross-overs bevatten tussen bijvoorbeeld 
energietransitie en innovatieve landbouw en grondgebruik, zoals insectenteelt en 
natte gewassen.  
 
Middelen: 1 fte (studenten/ trainees) in programmateam energietransitie  
 

Rechtmatige overheid  
Beleid maken  

Toezicht houden  

Activiteitenbesluit milieubeheer actief inzetten in landbouwsector. 
De provincie kan inzetten op de regel dat een eigenaar of pachter van een 
bedrijfsgebouw energiebesparende maatregelen moet treffen die zich binnen 5 
jaar of minder terugverdienen, met uitzondering van. De RUD, als handhaver, kan 
een gefaseerde uitvoering vastleggen met de ondernemers waarbij rekening wordt 
gehouden met bedrijfseconomische omstandigheden. In de activiteitenregeling 
staan de erkende maatregelen die ondernemers kunnen treffen. Provincie kan via 
LaMi ook hierover meer voorlichting geven.  
 
Middelen PM 
 

 
  

https://lami.nl/
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3. Sectortafel Industrie  

 
Uit het ontwerp klimaatakkoord: “In 2050 zien wij een Nederland voor ons met een bloeiende, circulaire en 
mondiaal toonaangevende industrie. Waar uitstoot van broeikasgassen nagenoeg nul is. Waar uit biomassa 
(naast voedsel en veevoer) CO₂ en reststromen en -gassen grondstof voor onder andere de chemie of brandstof 
voor de lucht- of zeevaart wordt gemaakt. Waar fabrieken duurzame elektriciteit, geothermie, groen gas en 
groene waterstof gebruiken voor hun energiebehoefte. Waar de industrie helpt om de schommelingen in 
elektriciteitsproductie van zon- en windparken op te vangen. En waar we restwarmte hergebruiken in de industrie, 
benutten voor woonwijken of de glastuinbouw. Hierdoor en met behulp van vergaande digitalisering zijn 
waardeketens en productiemethoden fundamenteel veranderd – we maken duurzame producten met duurzame 
processen.” (Bron: klimaatakkoord.nl)  
 
Nota bene: industrie is verantwoordelijk voor 5% van het Utrechts energieverbruik.  

 
[Download Ontwerp Klimaatakkoord: hoofdstuk Industrie] 

 
Rollen volgens NSOB Instrumenten en maatregelen (inclusief middelen en capaciteit/ 

expertise)  
Presterende overheid 

Marktdeelnemen 
  

CO₂-prijs meewegen in de financiële afweging aanbestedingen  
Het Europese handelssysteem moet de uitstoot van broeikasgassen 
terugdringen. Het kost vervuilende bedrijven geld om in Europa 1 ton CO₂ of 
een vergelijkbaar broeikasgas uit te stoten. Hoe hoger dit bedrag, des te 
groter de stimulans om duurzaam te produceren. Met als doel om in 2030 de 
Europese uitstoot van de betrokken bedrijven met 43 procent te reduceren. 
Provincie Utrecht kan bij aanbestedingen de CO₂-prijs meewegen in de 
financiële afweging. 
 
Middelen: 0,5 fte voor afdeling inkoop 
 

Netwerkende overheid  
Regie voeren  

 

Transitievisie energie verplichten voor grootverbruikers  
Provincie Utrecht kan bedrijven die intensief energie verbruiken verplichten 
een transitievisie energie op te leveren en te sturen op de uitvoering van 
maatregelen.   
 
Middelen: 2 fte in programma energietransitie (gelijk aan €240K) 
 

Responsive overheid  
Adviseren en faciliteren  

Stimuleren industriële toepassing waterstof  
Naast de inzet op de huidige bewezen technologieën is het waardevol te 
blijven investeren in de doorontwikkeling van nieuwe technologieën. In de 
industrie intensieve provincies wordt al volop onderzoeken en experimenten 
uitgevoerd met waterstof. Ook de provincie Utrecht kan een visie ontwikkelen 
op de toepassing van waterstof in de industrie. Daarnaast kan Energiefonds 
Utrecht industriële toepassing van waterstof stimuleren. 
 
Middelen:  1 fte in programma energietransitie 
 

Rechtmatige overheid  
Beleid maken en toezicht 

houden  

Handhaven en stimuleren energiebesparing 
De provincie ziet erop toe dat bedrijven energiebesparende maatregelen 
nemen en de CO₂-uitstoot verminderen. Dat kan bij bedrijven die via 
vergunningverlening onder provinciaal toezicht vallen. Het toezicht en de 
advisering van bedrijven kan verder worden versterkt door de inzet hierop te 
vergroten 
 
Middelen: 2 fte in ODRU en RUD 
 

 
 
 
 
 

  

https://www.klimaatakkoord.nl/industrie/documenten/publicaties/2018/12/21/industrie
https://www.emissieautoriteit.nl/onderwerpen/algemeen-ets/documenten/publicatie/2015/10/14/hoe-werkt-emissiehandel
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4. Sectortafel Elektriciteit 

 
Uit het ontwerp klimaatakkoord: “Het begrenzen van de klimaatverandering vraagt, op weg naar 2050, een CO₂-
vrij elektriciteitssysteem. Deze transitie is onderdeel van de omslag naar een circulaire, CO₂-vrije economie en 
samenleving. Een CO₂-vrij elektriciteitssysteem betekent onder andere dat bestaande fossiele bronnen van 
elektriciteit worden vervangen door hernieuwbare bronnen. Dat is al volop gaande: er worden grote windparken 
op zee gebouwd en burgers wekken hun eigen elektriciteit op met zonnepanelen. Deze omslag moet worden 
versneld, ook om te kunnen voorzien in de extra behoefte aan hernieuwbaar opgewekte elektriciteit als gevolg 
van elektrificatie in de sectoren mobiliteit, landbouw, gebouwde omgeving en industrie.” (Bron: klimaatakkoord.nl) 

 
[Download Ontwerp Klimaatakkoord: hoofdstuk Elektriciteit] 
 

Rollen volgens NSOB Instrumenten en maatregelen (inclusief middelen en capaciteit/ 
expertise)  

Presterende overheid 
Marktdeelnemen 

  

Eigen provinciaal energiebedrijf oprichten  
In gevallen waarbij er sprake is van aantoonbaar draagvlak en beheersbare 
risico's kan de provincie besluiten als projecteigenaar te investeren in 
duurzame energieprojecten, zoals bijvoorbeeld een windpark. Voor een 
kleinschalig windpark is dan een inbreng van eigen vermogen van circa €10 
mln nodig. Overige middelen kunnen met vreemd vermogen worden 
gefinancierd. In dit geval treedt de provincie op als producent van elektriciteit.  
 
Middelen: 3 fte in programma energietransitie en €100K per jaar + 
investeringskapitaal. 
 
Opwek duurzame energie op eigen areaal  

Provincie Utrecht heeft grond in eigen bezit. Deze zet ze in voor strategische 
doeleinden (ruilgronden) en specifieke taken (natuur en recreatie om de 
stad). De provincie kan de taakstelling voor gebruik van deze gronden 
uitbreiden met energie. Gronden kunnen zowel via concessies aan 
marktpartijen of in eigen beheer worden ontwikkeld.  
 
Middelen: 1 fte in programmateam energietransitie + € PM 
 

Netwerkende overheid  
Regie voeren  

Regie op bovenregionale afspraken met landelijke assetbeheerders 
Provincie Utrecht kan regievoeren op bovenregionale afspraken met 
landelijke assetbeheerders zoals ProRail en Rijkswaterstaat om 
grootschalige duurzame opwek op infra te realiseren.  
 
Middelen: 0,5 fte in programmateam energietransitie 
 
Inzet van Rijkseigendommen voor duurzame energieopwekking 
De provincie kan in overleg met het Rijk en gemeenten gebieden/ assets 
aanwijzen  en ontwikkelen voor grootschalige opwekking van zon- en 
windenergie (inpassingsplannen). Hieronder valt ook het nakomen van de 
Rijksafspraken Wind-op-Land. En het initiatief Schone Frisse Scholen en de 
Schooldakrevolutie. 
 
Middelen:  2 fte in programma energietransitie 
 
Stimuleren van efficiënte manier naar een duurzame inrichting van het 
elektriciteitsnetwerk toe te werken.  
 
De provincie Utrecht kan in overleg met de netbeheerder zwaarder inzetten 
op projecten die leiden tot een verbetering van het netwerk voor de inpassing 
van duurzame energie initiatieven. Een voorbeeld hiervan is het project New 
Grid on the Block. 
 
Middelen:  0,5 fte in programma energietransitie 
 
Proeftuinen smart grid  
Provincie Utrecht kan met de netbeheerder investeren in smart grid 
proeftuinen en opschaling. Hiermee een slim energiesysteem ontwikkelen 
waarbij PV-panelen, elektrische auto’s, warmtepompen, huishoudelijke 

https://www.klimaatakkoord.nl/elektriciteit/documenten/publicaties/2018/12/21/elektriciteit
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apparaten, opslagsystemen en onderstations op intelligente wijze met elkaar 
zijn verbonden. Dit kan bijdragen aan een andere manier van de aanleg van 
infrastructuur van elektriciteit. 
 
Middelen: 2 fte in programma energietransitie en ontwikkelbudget €PM 
 
Onderzoek naar energieopslag 
Provincie Utrecht kan onderzoek initiëren naar energieopslag. Opslag is 
essentieel om energievraag- en aanbod te kunnen koppelen. Experimentele 
materialen staan mogelijk aan de basis van doorbraaktechnologieën voor de 
energietransitie. Te denken valt aan buurtbatterijen en waterstof en aan 
elektrische auto’s als opslagmogelijkheid 
  
Middelen: 1 fte in programma energietransitie en € 100K per jaar 
 
Opzetten dividendsysteem voor omwonenden windmolens 
Provincie Utrecht kan een leidraad ontwikkelen voor een standaard 
dividend/compensatie systeem voor omwonenden van windmolens, zodat er 
meer gelijkheid komt in de regelingen en meer snelheid kan worden gemaakt 
in het traject van inwoner participatie 
 
Middelen: 0,5 fte in programma energietransitie. 
 

Responsive overheid  
Adviseren en faciliteren  

Ondersteunen van lokale energiecoöperaties 

Ondersteuning  bij de initiatieffase van lokale energiecoöperaties vindt al 
plaats. Met een subsidie aan NMU en ResCOOP wordt een 
activiteitenprogramma opgezet voor het verder professionaliseren van 
energiecoöperaties tijdens de initiatiefase van zon- en windprojecten. Voor 
de ontwikkelfase waarin zowel een locatie als businesscase is uitgewerkt kan 
de provincie een apart fonds opzetten of het huidige energiefonds uitbreiden 
en de ondersteuning intensiveren. 
 
Middelen: 0,5 fte in programmateam energietransitie en € 1 mln  
 
Organiseren ruimteateliers 
Provincie Utrecht kan Ruimte Ateliers organiseren. In deze ateliers 
ontwerpen diverse stakeholders (waterschap, netbedrijven, 
natuurorganisaties, inwoners etc.) op een creatieve en verdiepende manier 
de energieopgaven voor landschap, wijk, dorp en stad. Deze kunnen ingezet 
worden voor de uitwerking van de Regionale Energie strategie.  
 
Middelen: 0,5 fte in het programmateam energietransitie en €300K 
 
Uitwerken en toepassen van constructieve zonneladder 
 
De Natuur en Milieu federaties hebben een constructieve zonneladder 
ontwikkeld als ondersteunend beleidsinstrument bij het zoeken naar 
mogelijkheden voor zonne-energie. De provincie Utrecht kan dit instrument 
ter hand nemen en een intensieve campagne met gemeentes starten voor 
het vinden van geschikte locaties. 
 
Middelen: 0,5 fte in het programmateam energietransitie  
 

Rechtmatige overheid  
Beleid maken en toezicht 

houden  

Ruimtelijke kaders voor energieproductie verruimen (beleidskader zon- 
en wind) 
 
Provincie Utrecht kan in kaart brengen en waar mogelijk versoepelen van de 
eigen belemmerende regels (voorbeeld: in PRS locaties aanwijzen voor 
zonnevelden, windmolens en nieuwe technieken).  
 
Middelen: 0,5 fte in programmateam energietransitie  
 

 
  



 
  

Pagina 16 van 18 
 

5. Sectortafel Mobiliteit  

 
Uit het ontwerp klimaatakkoord: “Zorgeloze mobiliteit, voor alles en iedereen in 2050. Geen emissies, uitstekende 
bereikbaarheid toegankelijk voor jong en oud, arm en rijk, valide en mindervalide. Betaalbaar, veilig, comfortabel, 
makkelijk én gezond. Slimme, duurzame, compacte steden met optimale doorstroming van mensen en goederen. 
Mooie, leefbare en goed ontsloten gebieden en dorpen waarbij mobiliteit de schakel is tussen wonen, werken en 
vrije tijd. Dit is de visie die de deelnemers aan de mobiliteitstafel willen bereiken door in te zetten op een integrale 
benadering van het mobiliteitssysteem, waarbij alle modaliteiten en de infrastructuur optimaal worden ontwikkeld 
en benut én uiteindelijk alle modaliteiten schoon zijn. Hiermee wordt niet alleen voldaan aan de afspraken van 
Parijs, maar wordt ook een significante bijdrage geleverd aan de terugdringing van overige milieuschade.” (Bron: 
klimaatakkoord.nl)  
 
Nota bene: Mobiliteit maakt geen onderdeel uit van de Energieagenda Utrecht 2016-2019 ‘Klimaat voor 
energietransitie’ 

 
[Download Ontwerp Klimaatakkoord: hoofdstuk Mobiliteit] 
 

Rollen volgens NSOB Instrumenten en maatregelen (inclusief middelen en capaciteit/ 
expertise)  

Presterende overheid 
Marktdeelnemen 

  

Investeren in provinciaal laadpalennetwerk 
De provincie kan verder investeren in een regionaal laadpalennetwerk en 
andere laadinfrastructuur voor (personen) auto’s, scheepvaart en 
vrachtvervoer. 
 
Middelen: 1 fte in programmateam mobiliteit + € PM 
 
Provinciale wegen benutten voor duurzame opwek 
Provincie Utrecht kan de ruim 300 kilometer provinciale wegen en 
verschillende provinciale parkeerplaatsen gebruiken om opwek van 
duurzame energie  op Grond  Weg en Waterwerken verder op te voeren. Dit 
alles in nauw overleg met Rijkswaterstaat en gemeenten vanwege 
aansluitingen op rijkswegen en gemeentelijke wegen én vanwege 
kennisdeling. 
 
Middelen: 1 fte in programma mobiliteit en energietransitie plus €100K per 
jaar 
 
Onderzoeken mogelijkheden opvang restwarmte uit mobiliteit 
Verbrandingsmotoren geven veel warmte af. Omdat de provincie Utrecht 
veel drukke snelwegen heeft wordt er veel verkeerwarmte geproduceerd, die 
echter niet wordt benut. De provincie kan de mogelijkheden voor benutten 
van deze restwarmte en eventuele afvang van CO2 onderzoeken 
 
Middelen: 1 fte in programma mobiliteit én energietransitie plus €100K per 
jaar 
 

Netwerkende overheid  
Regie voeren  

Provinciaal programma elektrische deelauto’s voor Utrechtse 
gemeenten  
Provincie Utrecht kan investeren in een provinciaal programma voor 
elektrische deelauto’s in gemeenten. Deze ontwikkeling past goed bij de 
deeleconomie en bij het streven om minder ruimte voor parkeerplaatsen te 
gebruiken.  
 
Middelen: 1 fte in programma mobiliteit én energietransitie plus €100K per 
jaar 
€ 1 mln voor realisatie van opstelplaatsen 
 
Provinciaal stimuleringsprogramma inruilauto’s 
Provinciaal stimuleringsprogramma voor inruil van oude vervuilende auto’s 
bij aankoop van een schone (gebuikte) auto 
 
Middelen: 1 fte in programma mobiliteit én energietransitie en schone lucht, 
plus €100K per jaar en €1 mln voor inruilsubsidie. 
 

https://www.klimaatakkoord.nl/mobiliteit/documenten/publicaties/2018/12/21/mobiliteit
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Responsive overheid  
Adviseren en faciliteren  

Ondersteunen van regionale partners bij programma’s voor schone 
mobiliteit 
De provincie kan haar kennis van schone mobiliteitsoplossingen delen en 
zorgdragen voor informatie uitwisseling tussen de Utrechtse gemeenten en 
de andere regionale partners  
 
Middelen: 0,25 fte in programma mobiliteit 

Rechtmatige overheid  
Beleid maken en toezicht 

houden  

Emissieloos openbaar vervoer 
Doelstelling emissieloos OV provinciebreed vastleggen (aansluitend op 
Bestuursakkoord Zero Emissie Regionaal Openbaar Vervoer per bus: 
volledig emissievrij regionaal busvervoer per 2030).  
 
Middelen: 0,5 fte in programmateam mobiliteit + € PM 
 
Sturing schone mobiliteit met provinciale opcenten 
De provincie kan de tarieven differentiëren van provinciale opcenten op basis 
van de vervuiling die gepaard gaat met het gebruik van een voertuig. (de 
vervuiler betaalt) 
 
Middelen: 2 fte in organisatie provinciale belastingen  
 

 
 
Naar een nieuw programma energietransitie  
Deze menukaart is zoals gezegd niet uitputtend, maar geeft wel een goed inzicht in het brede pakket aan 
mogelijkheden dat de provincie heeft om de energietransitie te versnellen. Wij willen samen met Provinciale 
Staten komen tot de invulling van een gedragen programma voor de energietransitie voor de coalitieperiode 
2019-2023. Het dossier energietransitie heeft een prominente plaats in het overdrachtsdocument aan het nieuwe 
college. Zoals eerder in dit document aangegeven, is de huidige Energieagenda Utrecht 2016-2019 ‘Klimaat voor 
energietransitie’ aan vernieuwing toe. Enerzijds omdat de agenda afloopt (opgesteld voor een periode van vier 
jaar tot medio 2019), anderzijds omdat we de context van de energietransitie en daarmee de gewenste positie 
van de provincie sterk is veranderd. Het nieuwe programma zal om die reden een meer wendbaar (agile) karakter 
hebben en in sterke participatie met stakeholders, waaronder ook de jongeren, worden opgesteld. Kort na de 
verkiezingen komen wij bij u terug met een statenvoorstel voor de totstandkoming van het nieuwe programmaplan 
energietransitie 2019-2023.  
 
Transities vragen om systeemverandering. 

Naar aanleiding van het rapport Energie in transitie van de Randstedelijke Rekenkamer besloten Provinciale 
Staten invulling aan haar kaderstellende rol te geven door ambities te formuleren voor zowel korte als lange 
termijn, met ruimte voor de inbreng van partners in het totstandkomingsproces van deze ambities. Zij geeft ruimte 
aan partners in het netwerk voor de uitvoering en accepteert dat als gevolg van de dynamiek niet alle opties en 
mogelijkheden op voorhand te voorspellen zijn. PS verzekert zich ervan dat zij naast de 
verantwoordingsinformatie die zij van ons ontvangt via procesinformatie controleert dat het proces goed verloopt. 
PS pakken haar rol als ambassadeur door betrokken te zijn in het gezamenlijke proces.  

Tell me, and I will forget.  
Show me and I may remember.  

Involve me, and I will understand!  
 

Confucius 

Bij wetenschap en technologie zijn onderzoeken en ontwerpen de leidende principes. Door op een 
onderzoekende en ontwerpende manier te leren ontwikkelen we houding, vaardigheden, denkwijzen en kennis in 
samenhang. Onderzoekend en ontwerpend leren biedt ons de ruimte creatief met onze eigen kennis om te gaan. 
In de energietransitie is immers niet één vaste oplossing of uitkomst. Dit verschilt wezenlijk van het gesloten 
principe van waaruit we veel andere beleidsvelden benaderen. Bij onderzoekend en ontwerpend leren verdiepen 
we ons als onderzoeker of ontwerper vanuit gedeelde vraagstukken in de thematiek. ‘Onderzoeken’ en 
‘ontwerpen’ lijken erg op elkaar. Het belangrijkste verschil is dat bij onderzoekend leren het antwoord op een 
vraag wordt gezocht en bij ontwerpend leren een oplossing voor een probleem of behoefte wordt gezocht. De 
methode van onderzoekend en ontwerpend leren werkt volgens een vast stappenplan.  
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Energiewerkplaats Utrecht  
 
Op Energiewerkplaats Utrecht werken mensen in 
provincie Utrecht samen aan de energietransitie. U 
kunt een account aanmaken en de ontwikkelingen 
volgen en meebouwen aan de collectieve kennis! 
Na registratie ontvangt u (bijna) alle rechten die de 
beheerder ook heeft. U kunt zelf nieuws toevoegen, 
een project aanmaken en deze samen aanvullen, 
iets op de agenda zetten, een blog schrijven, 
documenten delen, een gesprek starten, een 
(besloten) werkgroep aanmaken.   
 
 
Meetbaar / beoogd beleidseffect 
 
Dialoog binnen de Statenfracties, tussen de Statenfracties onderling en tussen Statenleden en ambtenaren over 
ambities, rollen en instrumenten van de provincie Utrecht in de energietransitie, als opmaat voor een nieuw 
coalitieakkoord en een nieuw programmaplan energietransitie. 
 
Financiële consequenties 
In deze fase nog niet van toepassing.  
 
Vervolgprocedure / voortgang 
In het vervolgproces zoeken we zowel met PS als in de brede interne organisatie afstemming over de 
volledigheid van de opties en vervolgens de te maken keuzes voor de nieuwe energieagenda (convergeren). Wij 
zoeken hierover ook nadrukkelijk afstemming met externe belanghebbenden om te komen tot een nieuw 
programmaplan Energietransitie. 
 
Concreet voorliggende vraag aan Statencommissie / Provinciale Staten 
N.v.t. 
 
 
Gedeputeerde Staten van Utrecht, 
 
De voorzitter,  
 
 
De secretaris, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


