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Onderwerp Statenbrief: 
Maatregelen energieneutraal maken provinciaal vastgoed 
 
Voorgestelde behandeling:  
Ter informatie 
 
 
Geachte dames en heren, 
 
Essentie / samenvatting 

Het expertteam Verduurzaming vastgoed van de provincie Utrecht heeft onderzocht hoe energieneutraliteit kan 

worden bereikt in de zes belangrijkste gebouwen van de provincie. De uitkomsten zijn vastgelegd in het bijgevoegde 

rapport Van Utrecht naar Parijs. 

 

In de Voorjaarsrapportage doen we een voorstel om het noodzakelijke uitvoeringskrediet vrij te maken voor de 

verduurzaming van De Meern, de Botenloods en Huis ter Heide. De verduurzamingsplannen voor Paushuize, de 

Tramremise en het Huis voor de provincie worden op een later moment uitgewerkt in een separaat 

investeringsvoorstel.  

 

In het rapport Van Utrecht naar Parijs wordt uitgegaan van energieneutraliteit op het niveau van de totale 

vastgoedportefeuille. De verduurzamingsmaatregelen op de verschillende locaties zijn hiermee direct aan elkaar 

gekoppeld en van invloed op elkaar. In het uit te werken programmaplan wordt dit ook als uitgangspunt gehanteerd.  

 

Het uitvoeringskrediet is aanvullend op de 'no-regret'-duurzaamheidsmaatregelen,  waarover wij u op 13 april 2021 

hebben geïnformeerd met een Statenbrief (2021BEM77). Deze ‘no-regret’-maatregelen betreffen het aanbrengen 

van ledverlichting en zonnepanelen bij een aantal panden.  

 
Inleiding  

In het programmaplan Energietransitie zijn de volgende doelen vastgesteld: de provincie Utrecht geeft het goede 

voorbeeld via haar bedrijfsvoering en stimuleert zo medeoverheden en partners. Daarbij moet in het eerste kwartaal 

van 2021 inzichtelijk zijn wat nodig is om het provinciaal vastgoed in 2035 en de provinciale organisatie in 2040 

energieneutraal te kunnen maken.  

Het provinciale expertteam Verduurzaming vastgoed heeft het rapport Van Utrecht naar Parijs opgesteld om dit 

inzicht op hoofdlijnen te verschaffen  

 

Investeringsvoorstel voor de langere termijn 

Op basis van het  rapport is duidelijk dat een krediet van € 805.000 noodzakelijk is voor de verduurzaming van De 

Meern, de Botenloods en Huis ter Heide. Het is de inschatting dat er daarnaast voor 2021 een krediet van € 335.000 

nodig is voor programmamanagement, onderzoek en voorbereiding, alsmede voor de uitvoering van de eerder 



 

  

 

vastgestelde maatregelen. In totaal is derhalve een investeringskrediet van € 1,14 miljoen nodig. Een 

investeringsvoorstel voor het Huis voor de provincie, Paushuize en de Tramremise volgt in een latere fase.   

Voor het Huis voor de provincie wordt dit gedaan op basis van de in 2021 uit te werken vastgoed-

/huisvestingsstrategie en de provinciale visie op het hybride werken. Paushuize is al verregaand verduurzaamd en 

de Tramremise is nog maar net opgeleverd. Er is fijnmazig onderzoek nodig om te komen tot een nóg effectievere 

verduurzaming.  

 

Resultaat uitvoeringsvoorstel Botenloods, Huis ter Heide en De Meern 

Op basis van de berekeningen van het expertteam worden met de uitvoering van de voorgestelde maatregelen op 

locaties De Meern, de Botenloods en Huis ter Heide, deze drie gebouwen energieneutraal en kan tot maximaal 

265.000 kWh per jaar extra worden geproduceerd. Bij Huis ter Heide en De Meern wordt de opbrengst 

teruggeleverd aan het net. Bij de Botenloods wordt onderzocht of de opbrengst in kWh kan worden gebruikt om het 

eiland energieneutraal te maken.  

 

Financiële consequenties  
Zoals aangegeven is een investeringskrediet van € 1,14 miljoen noodzakelijk om energieneutraliteit voor de 

genoemde panden te bereiken in 2023 (€ 335.000 voor onderzoek en programmamanagement in 2021, plus € 

805.000 voor de verduurzamingsmaatregelen. Het bedrag van € 805.000 is inclusief een risicomarge van 15% aan 

onvoorziene kosten en 20% aan uitvoeringskosten). Dit voorstel zal worden meegenomen in de integrale afweging 

bij de Voorjaarrapportage 2021. Vooralsnog gaan we uit van de volgende bestedingen: € 335.000 in 2021, € 

400.000 in 2022 en € 405.000 in 2023. Aan het einde van dit jaar kunnen we op basis van de uitwerking het 

uitgaveritme verder specificeren. De verwachte terugverdientijd is 20 jaar. Omdat deze investeringen in 20 jaar 

worden afgeschreven is dit dus een budgetneutraal voorstel. De afschrijvingslasten worden terugverdiend door de 

jaarlijkse energiebesparing. 

 

Toelichting  

Binnen het programma Verduurzaming provinciaal vastgoed wordt intensief samengewerkt tussen BDV en het 

programma energietransitie en het valt dan ook onder de verantwoordelijkheid van beide portefeuillehouders. Bij 

de uitwerking van het programma- en uitvoeringsplan per locatie zal nauw worden afgestemd met de programma's 

Klimaatadaptatie en circulair. Enerzijds om de gebouwen en terreinen van onze eigen organisatie op een slimme 

manier klimaatbestendig te maken. Anderzijds om een duurzaam energiesysteem te bouwen waarbij de 

energievoorziening komt van bronnen op eigen terrein. 

Voorstellen voor duurzaamheidsmaatregelen die de provincie wil doorvoeren, zullen tot stand komen in 

samenspraak met de binnen de provincie actieve duurzaamheidsgremia. Hieronder vallen bijvoorbeeld circulariteit, 

personen- en goederenvervoer of stikstofuitstoot. Met deze onderlinge samenwerking ontstaat samenhang in de 

planvorming, kunnen  desinvesteringen worden voorkomen en wordt gestreefd naar een optimum in nieuwe, groene 

technieken.   

 
Vervolgprocedure / voortgang 

Op basis van het rapport Van Utrecht naar Parijs wordt nu al gestart met het opstellen van de contouren van een 

programmaplan. Na besluitvorming rond de Voorjaarsnota en de Kadernota zal het programma echt van start gaan 

met het opstellen van een volwaardig programmaplan en het uitwerken van de uitvoeringsplannen voor de 

genoemde gebouwen. 

 
Bijlage 
- UP 20210223 Van Utrecht naar Parijs 
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Voorzitter,      Secretaris, 
mr. J.H. Oosters      mr. drs. A.G. Knol-van Leeuwen 


