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Rapport Randstedelijke Rekenkamer “Energie in transitie”

Na de toelichting door de Rekenkamer waren er enkele vragen over het hoge aandeel van het verkeer in het
energieverbruik in Utrecht en de terugvindbaarheid van gelden die aan energietransitie worden besteed in de
provinciale begroting. De Rekenkamer beaamde het aandeel verkeer en daarmee de beperkte
beinvloedingsmogelijkheden die de provincie heeft. M.b.t. terugvindbaarheid, adviseert de Rekenkamer om de
middelen voor energietransitie duidelijker te labelen.
Bij de inhoudelijke bespreking vroeg de commissie zich af hoe het voorliggende onderzoek zich verhoudt tot de
RES-sen, of we wel genoeg tempo maken en hoe het zit met de verschillende doelstellingen die de provincies
hanteren. Ook is het verzoek aan GS om de door hen overgenomen aanbevelingen van scherpte te voorzien en
te komen met concrete voorstellen. In het kader van de V&H-maatregelen wilde de commissie een memo
ontvangen over de prioriteiten die gemeenten richting de RUD meegeeft. Een deel van de aanbevelingen zou
meegenomen kunnen worden in de actielijn Klimaat en Verkeer. Vervolgens wilde de commissie weten wat er
gedaan kan worden aan draagvlakbevordering. Is het zo dat de doelstellingen binnen de gestelde termijn
onhaalbaar en onbetaalbaar zijn? Wat kan er in IPO-verband worden gedaan?
De gedeputeerde gaf aan dat in de volgende coalitieonderhandlingen het onderwerp opnieuw kan worden
opgepakt, waarbij aanbevelingen dan concreter gemaakt kunnen worden en er aandacht kan zijn voor de
meetbaarheid en tempo. In 2019 zal samen met gemeenten en waterschappen verder worden gewerkt aan de
RES-sen. De doelstellingen van de provincies zijn wel gelijk, echter er is verschil in de keuze van instrumenten.
Er zal een memo komen over de acties vanuit de RUD en er zal contact worden opgenomen met de
gedeputeerde Mobiliteit over de vraag wat er op dat vlak gedaan wordt aan klimaatmaatregelen. Vanuit het IPO
hebben de provincies een gezamenlijk bod gedaan aan het Rijk. Tot slot gaf de gedeputeerde aan dat er al het
nodige wordt gedaan aan draagvlakbevordering.
De commissie was van mening dat dit voorstel kan worden geagendeerd als klein debat voor de PS-vergadering
van 18 februari 2019.
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