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Onderwerp Statenbrief: 
Maatregelen investeringskrediet 1,31 miljoen euro verduurzaming provinciaal vastgoed  
 
Voorgestelde behandeling:  
Ter informatie 
 
 
Geachte dames en heren, 
 
 
Essentie / samenvatting 
De provincie Utrecht wil met het programma Verduurzaming provinciaal vastgoed bijdragen aan de energietransitie. 
Op dit moment wordt gewerkt aan het opstellen van scenario’s voor de toekomst. Hierop komen wij in mei   
bij u terug. Ondertussen wordt voor 2021 ingezet op het uitvoeren van 'no regret'- maatregelen vanuit het 
investeringskrediet van  1,31 miljoen euro (begroting 2021) voor verduurzamingsmaatregelen. Wij hebben besloten 
de volgende maatregelen uit te laten voeren:  
 
1. Plaatsen van PV-panelen (zonnepanelen) op het Huis voor de Provincie: 

• 240 op het dak van de laagbouw (90.000 kWh/jaar). 

• 610 dak op het dak van de Statenzaal (135.000 kWh/jaar). 
2. Plaatsen van PV-panelen op de botenloods in Baarn  - 260 stuks (90.000 kWh/jaar). 
3. Plaatsen van PV-panelen op het wegensteunpunt De Meern - 62 stuk (17.000 kWh per jaar) 
4. Aanbrengen van LED-verlichting in het Huis voor de Provincie1 (besparing: 302.000 kWh/jaar). 
 
 
Met de uitvoering van deze maatregelen worden de energiekosten met ruim 60.000,- euro verlaagd. Bestaande 
uit ca. 50.000,- euro voor het Huis voor de Provincie,  ca. 9.000,- euro voor de botenloods en ca. 1.700,- euro 
voor het wegensteunpunt de Meern.  
 
 
Inleiding  
Aanleiding  
Voor de uitvoering van maatregelen ter verduurzaming van het provinciaal vastgoed in 2020 en 2021 is 1,31 miljoen 
euro beschikbaar gesteld (begroting 2021). Van het budget resteert op dit moment 920.000,- euro. In de zomernota 
is aangekondigd dat in het najaar van 2020 een voorstel wordt gedaan voor het gebruik van deze middelen2. In de 
bijlage vindt u een toelichting op het programma en de voorgestelde maatregelen. 
 
 

 
1 Begane grond, 1e verdieping, verdiepingen 7-20, de verdiepingen 3-6 worden verbouwd hiervoor is al een budget 

voor LED-verlichting toegekend. 
2 Onderlegger voor het voorstel zijn de energiescans van adviesbureau DVT. Doordat DVT deze pas in januari in 

plaats van oktober oplevert is het voorstel iets later dan gepland. Bij het voorstel is gebruik gemaakt van de concept-
energiescans.  



 

  

 

Belang 
Met de uitvoering van de maatregelen wordt een concrete bijdrage geleverd aan de energietransitie en geeft de 
provincie Utrecht het goede voorbeeld op dit gebied.  
 
Concrete vraag 

De provincie Utrecht wil met het programma verduurzaming provinciaal vastgoed3 bijdragen aan de energietransitie. 

Met als uitkomst reductie van CO2-uitstoot. In de afgelopen jaren is met diverse projecten en programma’s gewerkt 

aan de verduurzaming van het vastgoed en van de provincie als organisatie. Dit heeft geleid tot diverse goede 

maatregelen, maar energieneutraliteit is nog ver weg. Met deze brief willen wij inzicht bieden in:  

  

• De stand van zaken van het project verduurzaming provinciaal vastgoed; 

• Onderbouwen van een voorstel voor de besteding van 920.000,- euro; het resterende deel van het 

investeringskrediet van 1,31 miljoen euro voor de uitvoering van verduurzamingsmaatregelen (opgenomen in 

de begroting voor 2021)4. 

 

De opgave 

Startpunt van het programma zijn onderstaande uitgangspunten:  

 

Wettelijke verplichtingen: 

1. In eerste aanleg moet de provincie Utrecht voldoen aan de wettelijke verplichtingen die volgen uit realisatie 

energielabel C voor kantoren in 2023 en de verwachte verdere aanscherping van de labelplicht naar 

energielabel A in 2030; 

2. Informatie- en uitvoeringsplicht aangaande de Erkende Maatregelenlijsten energiebesparing (de 

zogenaamde EML)5; 

3. Verplichting tot periodieke rapportage uit Energy Efficiency Directive (EED) – audit 20206. 

 

Beleidsmatige verplichtingen provincie Utrecht (Programmaplan energietransitie 2020-2025): 

1. Provincie Utrecht geeft het goede voorbeeld via haar eigen bedrijfsvoering7 en stimuleert medeoverheden 

en andere partners hetzelfde te doen8; 

2. In het eerste kwartaal van 2021 inzicht in wat nodig is om het provinciaal vastgoed energieneutraal te 

kunnen maken; 

3. In het eerste kwartaal van 2021 inzicht in wat nodig is om de provinciale organisatie energieneutraal te 

kunnen maken. 

 

De wettelijke verplichting voor CO2-emissiereductie en het opstellen van een CO2-roadmap zijn geen onderdeel 

van de programma-opgave. Het programma levert wel een belangrijke bijdrage aan de naleving van de wettelijke 

verplichtingen: energieverbruik is, als dat niet duurzaam gebeurd, de belangrijkste bron van CO2-uitstoot.  

  

Wettelijke maatregelen en wettelijke kaders 

Aan de Label C verplichting is in juli 2020 voldaan. In 2030 moet naar verwachting het energielabel A zijn bereikt. 

De EML-maatregelen zijn opgenomen in de energiescans en worden opgevoerd voor het MIP in 2022. 

  

 
3 Huis voor de Provincie, Archimedeslaan 6 Utrecht; Paushuize, Kromme Nieuwegracht 49 Utrecht; Tramremise, 

Remiseweg 1  Nieuwegein en drie steunpuntenwegen beheer te weten: Zandbergenlaan 4 Huis ter Heide, 
Molensteijn 18 De Meern en Ocrieteiland 2, Baarn. De in aanbouw zijnde busremise wordt aan het programma 
toegevoegd als deze is gerealiseerd in 2021.  
4 Reeds belegd vanuit dit krediet: 100.000,- euro  plaatsen zonnepanelen bij het wegensteunpunt Huis ter Heide;  
290.000,- euro gereserveerd voor het vervangen van de huidige verlichting voor LED-verlichting op de verdiepingen 
die worden gerenoveerd naar aanleiding van het vertrek van ABN-AMRO. 
5 Op de EML staan maatregelen met een terugverdientijd < 5 jaar, indien van toepassing moeten deze worden 
uitgevoerd door de betreffende organisatie.  
6 De EED-Energie-audit is een verplichting die voortkomt uit de Europese Energie-Efficiency Richtlijn (EED). De 
energie-audit geeft een gedetailleerd overzicht van alle energiestromen binnen de onderneming en moet elke 4 
jaar herhaald worden. 
7 Middels van het programma verduurzaming provinciaal vastgoed. 
8 Middels het programma energietransitie. 



 

  

 

De energiescans (zie verderop) vormen de input voor de informatieverstrekking met betrekking tot de EED-

verplichting. De verplichte documenten worden verstrekt aan het bevoegd gezag (gemeente Utrecht). In het 

programmavoorstel wordt opgenomen dat elke vier jaar opnieuw aan deze verplichting moet worden voldaan.  

  

Opgave vanuit het eigen beleid van de provincie Utrecht 

Alleen door het goede voorbeeld te geven kunnen we inspireren. Het goede voorbeeld geven wil zeggen dat we 

niet alleen ambitieus moeten zijn, maar deze ambitie ook moeten tonen. Bij veel duurzaamheidsvraagstukken speelt 

de terugverdientijd een cruciale rol. Gebouweigenaren en huurders kijken naar het rendement op hun investeringen. 

Dat financiële rendement is niet altijd evident. Het rendement in CO2-uitstoot is wel direct aantoonbaar. Gezien de 

ambitieuze opgave, energieneutraliteit en voorbeeldfunctie, wordt bij de zoektocht naar mogelijke maatregelen wel 

rekening gehouden met de terugverdientijd en rendement maar staan deze niet (als enige) voorop.  

Gezien de wens een voorbeeldfunctie te hebben wordt bewust gekeken naar maatregelen die bijdragen aan 

innovatieversnelling en maatregelen die zichtbaar en communiceerbaar zijn.   

  

De opgave is gericht op het bieden van inzicht in wat nodig is om voor het provinciale vastgoed9 in 2035 en voor 

de provinciale organisatie10 in 2040 energieneutraliteit te bereiken (maatregelen, tijd en geld). De term 

energieneutraal kan op verschillende manieren geïnterpreteerd worden. In dit programma gaan wij ervan uit dat het 

de voorkeur heeft dat elk gebouw zelfstandig energieneutraal is (nul op de meter). Omdat uit de eerste onderzoeken 

blijkt dat dit waarschijnlijk niet mogelijk is voor alle gebouwen, kijken we ook naar de mogelijkheden van 

energieneutraliteit op het niveau van de totale vastgoedportefeuille van de provincie Utrecht. 

  

Stand van zaken   

In de periode juli 2020-januari 2021 zijn door adviesbureau DVT concept-energiescans opgesteld voor alle panden. 

Het gaat om zes scans, één voor elk van de werkgebouwen van de provincie. De scans leveren inzicht in het 

energieverbruik van het vastgoed en mogelijke maatregelen om tot energieneutraliteit te komen. In de energiescans 

worden per gebouw maatregelen voorgesteld die zijn gericht op het besparen van energie of het opwekken van 

energie. Dit levert een heel divers beeld op. Waarbij met name het Huis voor de Provincie vraagt om een significante 

investering in fysieke en organisatorische maatregelen.  

 

Op 2 december 2020 is een expertteam gestart met het opstellen van een plan voor de verduurzaming van alle 

gebouwen. De huidige planning is dat dit plan inclusief financieringsparagraaf in mei ter besluitvorming wordt 

voorgelegd aan Gedeputeerde Staten. 

  

Resultaat mei 2021: vastgesteld plan met daarin ten minste: 

• Strategie energieneutraliteit vastgoedportefeuille; 

• Strategie energieneutraliteit per gebouw (inclusief visie op gebruik, waarde en toekomstbestendigheid en 

lokaal opslaan of terug leveren aan het net); 

• Invulling rol voorbeeldfunctie; 

• Voorstel financiering; 

• Voorstel planning en aanpak; 

• Risico’s. 

  

 

Maatregelen investeringskrediet 1,31 miljoen euro 

In 2021 is een investeringskrediet beschikbaar van 1,31 miljoen euro (begroting 2021). Hiervan is 100.000,- euro 

gebruikt voor het plaatsen van zonnepanelen bij het wegensteunpunt Huis ter Heide.  

Daarnaast is vanuit dit bedrag 290.000,- euro gereserveerd voor het vervangen van de huidige verlichting voor 

LED-verlichting op de verdiepingen die worden gerenoveerd naar aanleiding van het vertrek van ABN-AMRO. 

Daarmee resteert op dit moment 920.000,- euro. 

  

 
9 Gekoppeld aan het verbruik van de gebouwgebonden installaties. 
10 Bij energieneutraliteit van de organisatie wordt ook het gebruik van activiteiten van de provinciale organisatie 
gebonden aan de gebouwen meegenomen: waaronder het gebruik van energie voor dienstreizen. Geen onderdeel 
van de opgave is het gebruik van energie door verkeersregelinstallaties, de tram en de elektrische bussen. 

 



 

  

 

In de zomernota 2020 is afgesproken om in het najaar van 2020 een voorstel voor te leggen voor de besteding van 

het resterende bedrag zodat gebruik gemaakt kan worden van de voorgestelde maatregelen in de energiescans 

van DVT. Dat het voorstel pas nu wordt gedaan komt doordat DVT vertraging heeft opgelopen in haar planning en  

pas in januari 2021 de energiescans heeft  opgeleverd in plaats van in oktober 2020.   

  

Om maatregelen voor de het resterende deel van de 1,31 miljoen euro te selecteren zijn de volgende criteria 

gebruikt: 

1. Ze zijn realiseerbaar vóór 2022 (binnen de tijd, acceptabel, personele inzet);  

2. Het gaat om eenmalige investeringen;  

3. Ze hebben een voorbeeldfunctie (bij voorkeur in of om het Huis voor de Provincie) 

4. Het gaat om no-regret-investeringen (geen probleem met ruimtelijke kwaliteit, maatregel verdient zichzelf 

terug etc.): 

5. Er wordt gebruik gemaakt van de huidige mogelijkheden voor plaatsing van zonnepanelen (de verwachting 

is namelijk dat de subsidieregelingen voor PV-panelen financieel minder aantrekkelijk worden en dat de 

kans om subsidie te krijgen afneemt).   

 

Ad 1 en 3 

Focus op het realiseren van een klein aantal zichtbare maatregelen met veel impact in plaats van een heleboel 

kleine onzichtbare maatregelen. Hiermee denken we de maatregelen beter te kunnen benutten voor onze 

voorbeeldfunctie én het maakt de uitvoerbaarheid hoger doordat gebruik gemaakt kan worden van de bestaande 

uitvoeringscapaciteit binnen het programma verduurzaming provinciaal vastgoed.     

  

Ad 2 

Maatregelen op de EML zijn wettelijk verplicht en vallen in principe onder reguliere werkzaamheden. Deze zouden 

derhalve moeten worden gefinancierd vanuit het meerjareninvesteringsplan (MIP). Deze EML-maatregelen zullen 

worden opgevoerd voor het MIP in de Kadernota van 2022. 

 

Op basis van bovenstaande criteria is bij het benoemen van maatregelen, in onderstaande volgorde, gefocust op: 

I. realisatie van PV-panelen op vastgoed van de provincie (voorbeeldfunctie en nu gebruik maken van de 

mogelijkheid tot aanvraag van subsidie); 

II. grote maatregelen voor het Huis voor de Provincie (voorbeeldfunctie). 

  

 

Zonnepanelen 

In het DVT-rapport worden zonnepanelen aangeraden voor: Huis voor de Provincie, de botenloods Baarn en het 

wegensteunpunt de Meern. 

  

Zonnepanelen Huis voor de Provincie  

Om de mogelijkheden voor PV-panelen bij het Huis voor de Provincie verder uit te diepen heeft in november 2020 

een expertsessie plaatsgevonden11 waarbij de mogelijkheden nader zijn geanalyseerd. Aanleiding hiervoor waren 

vragen met betrekking tot de haalbaarheid en wenselijkheid van de voorgestelde locaties en de door DVT verwachte 

terugverdientijd.  

  

Deze sessie heeft geleid tot de analyse van tien mogelijke plekken voor zonnepanelen op en rond het Huis voor de 

Provincie. Bij het benoemen van de locaties is gebruik gemaakt van de energiescans die zijn opgesteld door DVT 

in combinatie met de Park de Sun app van de provincie Utrecht (.Where is the Sun on the App Store (apple.com).  

 

In de locaties zijn drie categorieën te onderscheiden (bijlage 1)12:  

 

 
11 Bij de expertsessie PV waren aanwezig: Piet Grouls (van Mourik Architecten, architect Huis voor de Provincie), 

Krijn Ratsma (Energieke Regio, Energieke Regio heeft de aanbesteding van het programma Energietransitie 
gewonnen en geeft met subsidie van de provincie advies aan bedrijven over de installatie van PV-panelen), Michel 
Schamp (Ahronsohn - constructeur). 
12 De experts hebben daarbij één mogelijke locatie toegevoegd, namelijk het realiseren van een overkapping met 
daarop PV-panelen boven de parkeerplaats van ASR ten oosten van het Huis voor de Provincie. Het realiseren van 
PV-panelen zou, als ASR dat toestaat, relatief makkelijk en op deze plek is relatief weinig last van schaduwwerking.   

https://apps.apple.com/us/app/where-is-the-sun/id1021858372


 

  

 

1) Blauw: Uitvoeren: relatief makkelijk te realiseren; opnemen op maatregelenlijst Investeringskrediet. 

2) Groen: Onderzoeken, goede locatie, realisatie complex (opwekken energie versus parkeerplaatsen, 

grond niet in eigendom).  

3) Rood: Langetermijn onderzoeken: grote ruimtelijke impact integrale en complexe ontwerp opgave 

Voor de uitvoering van de blauwe categorie is een bedrag van 250.000,- euro nodig (60.000,- euro voor stroken op 

de kopse kanten van de laagbouw, 190.000,- euro voor op de Statenzaal). Beide locaties zijn bekeken door de 

constructeur. Op beide plekken kunnen zonnepanelen geplaatst worden. De zonnepanelen op het dak van de 

Statenzaal moeten lichtgewicht zijn.  

 

Zonnepanelen botenloods Baarn 

Voor de botenloods in Baarn heeft DTV voorgesteld om 260 PV-panelen te plaatsen. Hiermee is een investering 

van ca. 55.000,- euro gemoeid. Het bedrag per paneel is hier lager dan bij het Huis voor de Provincie omdat er 

andere panelen geïnstalleerd kunnen worden. Dit zou mooi aansluiten bij het voornemen om de provinciale 

surveillanceboot die daar ligt afgemeerd elektrisch te maken. Uitgangspunt is terug leveren aan het net13. Om er 

zeker van te zijn dat het dak sterk genoeg is voor zonnepanelen heeft een constructeur gekeken naar het dak. De 

conclusie van de constructeur was dat het geen probleem is om panelen te plaatsen op het dak.  

 

Zonnepanelen wegensteunpunt De Meern 

Voor het wegensteunpunt De Meern wordt wel voorgesteld om  62 panelen te plaatsen op de overkapping aan de 

noordzijde van het terrein en deze overkapping tegelijk te voorzien van een groen dak. Voordeel van een groen 

dak is dat de panelen meer opleveren en tegelijk een bijdrage wordt geleverd aan de biodiversiteit en 

klimaatadaptatie.  Het plaatsen van 62 zonnepanelen en een groen dak kost 30.000,- euro. Het dak van de loodsen 

die daar ook aanwezig zijn is niet sterk genoeg om zonnepanelen te dragen. 

 

Wet natuurbescherming en verdere duurzaamheidsaspecten 

Door het onderzoeksbureau Viridis is, op de beoogde locaties, een quick scan uitgevoerd in het kader van de Wet 

natuurbescherming. Conclusie van de quick scan is dat er voor de beoogde locaties geen ontheffing hoeft te 

worden aangevraagd en geen mitigerende maatregelen hoeven te worden genomen. 

Om een bijdrage te leveren aan de klimaatadaptatie en de biodiversiteit wordt bij het plaatsen van de 

zonnepanelen bij de Meern gecombineerd met het aanbrengen van een groen dak. Voordeel van een groen dak 

is ook dat de panelen meer opleveren. Op het dak van de Statenzaal (onvoldoende draagkracht) en de 

botenloods (te steil) kan het plaatsen van een groen dak niet. Op het dak van de laagbouw van het Huis voor de 

Provincie ligt al een groen dak.  

 

Voor de uitvoering van alle voorgestelde maatregelen voor zonnepanelen is een bedrag van 335.000,- euro 

nodig. Daarmee resteert een bedrag van 585.000,- euro.  

  

 

Grote investeringen Huis voor de Provincie 

Om een goed beeld te krijgen van de mogelijkheid van maatregelen voor het Huis van de Provincie zijn de 

voorgestelde maatregelen van DVT beoordeeld (bijlage 2). In deze tabel is groen gebruikt voor de maatregelen die 

uitgevoerd kunnen worden vanuit het investeringsbudget en rood voor de maatregelen die nog verder moeten 

worden onderzocht.  

 

Op basis van deze tabel is geconcludeerd dat het vervangen van de huidige verlichting door LED-verlichting op de 

begane grond, 1e verdieping en de verdiepingen 7-2014 het best past in de gestelde criteria. Voordeel hiervan is – 

naast minder energieverbruik- dat het duurzaam is omdat de lampen veel langer meegaan dan de huidige 

verlichting. Bij het uitdenken van de maatregel is uitgegaan van gebruik van de bestaande armaturen (retrovid). 

Totale kosten worden voor deze maatregel door het team facilitair geschat op 530.000,-15 euro.  

 
13 Daarvoor is het van belang dat we een grootverbruik aansluiting hebben (> 3X80 ampère).  
14 Er zijn al middelen toegezegd voor het aanbrengen van LED-verlichting bij de verbouwing van de verdiepingen 
3-6 naar aanleiding van het vertrek van ABN-AMRO.  
15 Hiermee zijn de kosten per verdiepingen aanzienlijk lager dan de kosten voor de te verbouwen verdiepingen 3-
6. Dit komt doordat op deze verdiepingen oudere armaturen zitten dan op de andere verdiepingen, hier kan de 
LED-verlichting niet in.   



 

  

 

Het alternatief: nieuwe armaturen en voorschakelaars is aanzienlijk duurder (1,2 miljoen euro). De verwachte 

energiebesparing is met de bestaande armaturen nagenoeg even groot als met nieuwe armaturen. Wel zal er iets 

vaker een lamp moeten worden vervangen.  

 

 

Maatregelen investeringsbudget 

Besloten is op basis van deze analyse om de in de tabel aangegeven maatregelen uit te laten voeren vanuit het 

resterende budget van 920.000,- euro. De genoemde maatregelen tellen op tot 865.000,- euro waarmee een bedrag 

resteert van ca. 55.000,- euro. In eerste instantie wordt dit bedrag ingezet voor kosten onvoorzien.  

Mocht het duidelijk zijn dat er middelen overblijven dan worden deze ingezet op zichtbare 

duurzaamheidmaatregelen zoals zonnecollectoren voor het opladen van fietsen.  

 

Met de maatregelen voor het Huis voor de Provincie wordt naar verwachting 302.000 kWh per jaar bespaard en 

225.000 kWh opgewekt. Voor de botenloods in Baarn wordt naar verwachting 90.000 kWh per jaar opgewekt en bij 

het wegensteunpunt De Meern 17.000 kWh per jaar. Door de maatregelen worden de energiekosten voor het Huis 

voor de Provincie ca. 50.000,- euro lager, van de botenloods 9.000,- euro lager en van het wegensteunpunt De 

Meern tot maximaal 1.700,- euro lager. De verwachte structurele besparing is daarmee ruim 60.000,- euro per jaar. 

De terugverdientijd van de investeringen is ca. 15 jaar.   

 

Maatregel & locatie Indicatie kosten  Realiseren  

zonnepanelen Huis voor de 
Provincie dak laagbouw,  
locatie 1 

60.000,- euro  240 panelen, 90.000 kWh/jaar* 
 

zonnepanelen Huis voor de 
Provincie dak Statenzaal, 
locatie 2 

190.000,- euro  610 lichtgewicht panelen, 135.000 kWh/jaar** 

zonnepanelen botenloods Baarn 55.000,- euro 260 panelen, 90.000 kWh/jaar*** 

Zonnepanelen De Meern 30.000,- euro 62 panelen, max. 17.000 kWh/jaar  

LED-verlichting Huis voor de 
Provincie 

530.000,- euro ca. 302.000 kWh/jaar* 

 
*/** verbruik Huis voor de Provincie 2019: 4.326.000 kWh/jaar  
** de panelen op de Statenzaal zijn iets duurder omdat er gebruik moet worden gemaakt van een lichter type 
zonnepaneel.  
*** verbruik botenloods 2019: 21.000 kWh/jaar (hier kan een iets goedkoper type panelen worden gebruikt). In 
de berekening van de besparing door de maatregel LED-verlichting is de besparing gekoppeld door het 
gebruik van daglichtregeling, aanwezigheidsmelden en dimlichtfunctie niet meegenomen omdat we nog niet 
beschikken over goede cijfers. De Pv-panelen op de botenloods zullen naar verwachting van een iets 
goedkoper type kunnen zijn.  
 

 

Vooruitlopend op het besluit is een subsidieaanvraag ingediend voor PV-panelen. Als er besloten worden om de 

maatregelen voor PV-panelen niet uit te voeren dan kan deze worden ingetrokken.  

 

 
Financiële consequenties  

Voor de uitvoering van maatregelen zal  gebruik worden gemaakt van het bestaande krediet van 1,31 miljoen euro, 

dat door uw Staten bij de begroting van 2021 is toegekend. Dit krediet en de daarmee samenhangende 

kapitaallasten zijn gekoppeld aan het Overzicht Overhead, beleidsdoel 10.2 (de provinciale organisatie is 

daadkrachtig, wendbaar en duurzaam). Op basis van de raming wordt er vanuit gegaan dat de maatregelen kunnen 

worden uitgevoerd voor de beschikbaar gestelde middelen en het krediet volledig benut wordt.In de begroting is al 

een stelpost opgenomen voor de besparing op energiekosten. Met deze maatregelen wordt naar verwachting een 

structurele besparing van ongeveer 60.000,- euro per jaar gerealiseerd, daarmee concretiseren we een groot deel 

van deze stelpost. Uitgaande van een afschrijvingsduur van 20 jaar zijn de kapitaallasten voor deze maatregelen 

jaarlijks minder dan 44.000,- euro. De maatregelen leveren een besparing op van 60.000,- euro. 

 
 
  



 

  

 

Vervolgprocedure 

Verwachte uitvoering maatregelen 2021. Rondom de plaatsing van de zonnepanelen zal, in overleg met het 

programma energietransitie, een persbericht worden uitgebracht. Overigens werkt GS op dit moment verdere 

investeringsplannen uit voor de verduurzaming van het provinciaal vastgoed. Wij verwachten u hierover in mei  te 

kunnen informeren. 
 

 
Gedeputeerde Staten van Utrecht, 
 
 
 
 
 
Voorzitter,      Secretaris, 
mr. J.H. Oosters      mr. drs. A.G. Knol-van Leeuwen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bijlage 1: analyse zonnepanelen Huis voor de Provincie 

Bijlage 2: maximaal Huis voor de Provincie 

 
 


