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ChristenUnie 1 Onze fractie heeft een dubbel gevoel na het lezen van 
deze statenbrief en het onderliggende rapport ‘Van 
Utrecht naar Parijs: verduurzaming provinciaal vastgoed’. 
De ChristenUnie is heel blij met dit helder geschreven 
rapport waar echte ambitie vanaf straalt om het 
provinciaal vastgoed snel te verduurzamen. Er is in korte 
tijd (drie maanden volgens het rapport) veel werk verzet 
met onder andere een heldere uitwerking van definities 
een gedegen analyse van energieverbruik en 
verduurzamingsmogelijkheden. 

Daar staat tegenover dat wij wel kritisch zijn over het feit 
dat er nog geen route is naar een energieneutrale 
organisatie in 2040. Wij hebben de volgende vragen:

Op 29 januari 2020 werd het, door ons en andere partijen 
ingediende, amendement ‘De provincie als goed 
energievoorbeeld’ aangenomen door PS. Daarmee werd 
in het programmaplan energietransitie opgenomen dat 
uiterlijk in het eerste kwartaal van 2021 inzichtelijk zou 
zijn wat nodig is om in 2035 het vastgoed en in 2040 de 
hele organisatie energieneutraal te maken. In het nu 
aangeboden rapport staat in de management summary 
dat het ingestelde expertteam eind 2020 gestart is met 
onderzoek naar het energieneutraal maken van de 6 
belangrijkste gebouwen. Waarom heeft het zo lang (bijna 
een jaar) geduurd voordat het expertteam met deze 
opdracht aan de slag kon?

Na de vaststelling van het porgrammaplan energietransitie is besloten 
dat het uitvoeren van het amendement het beste door de afdeling 
bedrijfsvoering kan worden opgepakt. Er is direct gestart met het 
werven van een programmamanager. In mei 2020 is een 
programmamanager gestart met de uitwerking van deze opgave. 
Omdat de verduurzaming van het vastgoed in tijd eerder gereed moet 
zijn dan de verduurzaming van de bedrijfsvoering, is gestart met het 
maken van een plan van aanpak voor de verduurzaming van het 
vastgoed. De periode voor de zomer van 2020 is gebruikt om de 
definitie en de programma aanpak helder te krijgen en een 
aanbesteding op te stellen voor het opstellen van energiescans. Deze 
energiescans zijn in het najaar opgesteld en hebben gediend als 
uitgangspunt voor het expertteam. De opgave is dus al eerder 
opgepakt, het schrijven van het eigenlijke rapport was de afrondende 
fase. 
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2 Wij zijn verrast dat in deze rapportage alleen een 
antwoord wordt gegeven op de vraag hoe het provinciaal 
vastgoed energieneutraal kan worden gemaakt. In de 
afgelopen maanden hebben wij tweemaal gevraagd naar 
de voortgang en geen indicatie gekregen dat het geven 
van inzicht in de route naar een energieneutrale provincie 
niet haalbaar zou zijn. Dat ging om de volgende twee 
momenten: Tijdens de vergadering van de commissie 
M&M van 10 februari 2021 hebben wij gevraagd of wij 
een plan van aanpak voor het bovenstaande nog in het 
eerste kwartaal konden verwachten (dus binnen een 
termijn van anderhalve maand). Het antwoord luidde: 
“Dit Plan van Aanpak wordt naar verwachting volgens 
planning in het eerste kwartaal van dit jaar afgerond en 
aangeboden.” Tijdens de vergadering van de commissie 
BEM van 26 mei 2021 hebben wij tijdens de rondvraag 
gevraagd naar de reden voor de vertraging. In die 
beantwoording gaf de gedeputeerde aan dat het stuk in 
mei gereed was en bijna kon worden aangeboden. Er 
werd daarbij niets gemeld over de inhoud van het stuk. 
Wat is de reden dat het college tijdens de beantwoording 
van die vragen niet heeft aangegeven dat de rapportage 
geen inzicht zou bieden in de route naar een 
energieneutrale organisatie? De beantwoording van de 
vragen doet vermoeden dat zij al wel op de hoogte waren 
van de inhoud van het concept rapport.

Wij betreuren dit misverstand. We hadden hier duidelijker over 
moeten communiceren. Het tijdig realiseren van de doelstellingen is 
echter niet in gevaar.  Energieneutraal vastgoed is de eerste stap naar 
een energieneutrale bedrijfsvoering. In de doelstelling is hier ook een 
duidelijke fasering aangebracht waarin het vastgoed eerst moet zijn 
verduurzaamd (2035) en de bedrijfsvoering volgt (2040). Het rapport 
van Utrecht naar Parijs is het eerste bouwblok voor een 
energieneutrale organisatie. Andere bouwblokken zijn het programma 
hybride werken en de vastgoedstrategie. Daarnaast wordt onderzocht 
hoe provinciale asset kunnen worden ingezet voor 
elektriciteitsopwekking die nodig is voor een energieneutrale 
bedrijfsvoering.  Er wordt op dit moment geschreven aan het 
overkoepelende programmaplan waarin alle bouwblokken worden 
benoemd. Ook wordt daarin een roadmap opgesteld naar een 
energieneutrale bedrijfsvoering.

3 Het rapport besteedt in hoofdstuk vier wel een paragraaf In het najaar wordt gewerkt aan het krijgen van dit inzicht en het 
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aan de weg naar een energieneutrale organisatie in 2040. 
Deze paragraaf is vooral een verkenning van de vragen die 
daarvoor gesteld en beantwoord kunnen worden. 
Wanneer kunnen wij het inzicht in de route naar een 
energieneutrale organisatie wel verwachten?

opstellen van een route. Dit wordt gekoppeld aan de CO2 roadmap die 
ook in de periode wordt opgesteld.

4 De statenbrief en het rapport zijn wat ons betreft niet 
helemaal helder waar nu inzicht in wordt geboden. In de 
eerste alinea van de statenbrief wordt gesproken over 
energieneutraliteit in de zes belangrijkste gebouwen en in 
de derde alinea over energieneutraliteit op het niveau van 
de totale vastgoedportefeuille. Welk inzicht wordt nu echt 
geboden?

Het rapport bied inzicht in de mogelijkheden per gebouw voor het 
bereiken van energieneutraliteit. Het advies laat ook zien dat het niet 
voor alle gebouwen mogelijk is om dit te bereiken maar dat het wel 
mogelijk is om energieneutraliteit te bereiken op 
vastgoedportefeuilleniveau. 

5 In de rapportage wordt geadviseerd om “binnen één op 
afstand geplaatste provinciale organisatie zowel een 
uitvoeringsorganisatie als een ontwikkelbedrijf op te 
richten”. Eerder in het rapport wordt dit een “eigen 
(provinciale) verduurzamingsentiteit (BV)” genoemd. Dit 
advies wordt door het expertteam in het rapport ook 
onderbouwd en kent volgens de stellers grote voordelen 
die passen bij de ambities van onze provincie. Tegelijk zou 
het ook een besluit met grote organisatorische 
consequenties zijn. In de statenbrief worden hier echter 
geen woorden aan gewijd. Hoe gaat het college verder 
met dit advies van het expertteam en welke rol hebben 
wij als PS daarin?

Vanuit bedrijfsvoering wordt gewerkt aan een vastgoed- en 
huisvestingsstrategie. Belangrijk onderwerp daarbij is de organisatie 
van het vastgoedbeheer en de uitvoering van de verduurzaming. De 
vastgoed- en huisvestingsstrategie wordt onderdeel van de 
kapitaalgoederennota die voor 2022 aan provinciale Staten zal worden 
voorgelegd. 

6 De rapportage werd daarnaast nog meer vragen op die 
het beantwoorden waard zijn. Wij denken bijvoorbeeld 
aan de vraag op pagina 3: “Tegen die achtergrond is het 
ook -voor een aantal gebouwen- interessant in hoeverre 
de provincie zelf wil optreden als energieleverancier of 
zichzelf vooral wil zien als afnemer van (duurzaam 
opgewekte) energie”. Maar bijvoorbeeld ook de vraag op 

Een van de beslispunten is het opstellen van een programmaplan. In 
dat plan zal worden ingegaan op deze vragen. 
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pagina 11 over het eigendom van het provinciehuis: “Het 
is verstandig om de keuze om het gebouw te behouden of 
te verkopen te maken voordat er breed wordt ingezet op 
de (wijze van) verduurzaming van het gebouw.” Ook over 
dergelijke vragen lezen wij niets in de statenbrief. Hoe 
gaat het college van GS hiermee verder?
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