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Onderwerp Statenbrief: Beantwoording moties 8, 45, 114, 127A en 135 Energietransitie 
 
Voorgestelde behandeling: ter informatie 
 
 
Geachte dames en heren, 
 
 
Inleiding 
 
Aanleiding 
In de moties 8, 45, 114, 127A en 135 worden Gedeputeerde Staten gevraagd extra maatregelen te onderzoeken 
in het kader van de Energietransitie. Omdat de moties een vergelijkbare strekking hebben, worden deze 
gezamenlijk in deze Statenbrief behandeld.  
 
Voorgeschiedenis 
In de eerdere beantwoording van motie 119A ‘Motie structurele bijdrage aan energie’ is een overzicht gegeven 
van de rollen die de provincie kan kiezen en welke instrumenten zij kan ontwikkelen om de energietransitie te 
versnellen in lijn met de doelen uit de Energieagenda. Dit is in verschillende scenario's uitgewerkt in de vorm van 
een menukaart. In de beantwoording van de moties 8, 45, 114, 127A en 135 zal in een aantal gevallen worden 
verwezen naar deze beantwoording.  
 
Hieronder volgt de beantwoording van de moties 8, 45, 114, 127A en 135 onder elkaar. 
 
MOTIE 8: GEEF JONGEREN EEN STEM BIJ DE ENERGIETRANSITIE 
Draagt het college op: 

1. Jongeren die deel hebben genomen aan de stakingen uit te nodigen voor een gesprek met de 
gedeputeerde Energietransitie en hun ambities en ideeën te bespreken; 

2. Zo mogelijk deze jongeren een rol en positie te geven bij de discussie en verdere uitwerking van de 
energietransitie in de provincie Utrecht. 

 
Beantwoording: 
Gedeputeerde Staten zullen de stem van jongeren betrekken bij het opstellen van het nieuwe programma 
energietransitie voor de periode 2020-2023. De portefeuillehouder energietransitie zal jongeren uitnodigen om in 
gesprek te gaan over de energieopgave in de provincie Utrecht. Hierbij worden de jonge onderzoekers van de 
PCL uitgenodigd, die recentelijk adviesfilms over de energieopgave hebben uitgebracht. Daarnaast hebben 
Gedeputeerde Staten de stem van de jongeren (16-25 jaar) onderzocht met de inzet van Swipocratie, een online 
app waarmee jongeren eenvoudig en snel hun mening kunnen geven. De pilot met vragen over de 
energietransitie heeft plaatsgevonden in de gemeente De Bilt.  



 
  

De Provincie Utrecht heeft dit alles bijeengebracht in een online magazine: http://magazine.provincie-
utrecht.nl/energiedialoog-met-jongeren. De pilot krijgt een vervolg in het project “Watt Nou”. Hierbij doen de 
volgende 12 gemeenten mee:  Houten, Wijk bij Duurstede, Utrechtse Heuvelrug, Zeist, Veenendaal, IJsselstein, 
Vijfheerenlanden, Leusden, Woerden, Soest, Stichtse Vecht en Nieuwegein. Jongeren die deelnemen aan deze 
peiling worden vervolgens uitgenodigd voor bijeenkomsten waarin zij mee-ontwerpen aan hun energieneutrale 
gemeente. Waar mogelijk worden de resultaten uit het project “Watt Nou” meegenomen bij de uitwerking van de 
Energieagenda 2019-2023. 
 
MOTIE 45: ENERGIEAMBITIES VAN DE UTRECHTSE GEMEENTEN VERSTERKEN 
Draagt het college op: 

1. Een overzicht te maken van de klimaatambities van alle Utrechtse gemeenten en te bezien waar 
welke ambities en initiatieven elkaar kunnen versterken en welke rol de provincie daarbij kan vervullen; 
2. Provinciale Staten hierover begin 2019 over te rapporteren en te vermelden welke zaken toegevoegd 
dienen te worden aan de Uitvoeringsagenda Energietransitie. 

 
Beantwoording: 
Na de GS-vergadering van 4-9-2018 is het volledige overzicht van de coalitieakkoorden van de gemeenten ter 
kennisname aan Provinciale Staten aangeboden. De energieambities zijn daar onderdeel van. Daarmee hebben 
we gerapporteerd over de ambities van de gemeenten. De opties voor aanpassingen van de bestaande 
Energieagenda zijn in de beantwoording motie 119A beschreven. Op basis van het coalitieakkoord en de 
getrokken lessen zal de inzet op energietransitie opnieuw worden vormgegeven. 
 
MOTIE 114: SALDERINGSREGELING BEHOUDEN VOOR SPORTVERENIGINGEN, SCHOLEN EN 
DORPSHUIZEN 
Draagt het college op:  

Bij de Minister van Economische Zaken en Klimaat aan te dringen op een salderingsregeling voor o.a. 
scholen, sportverenigingen en dorpshuizen, zodat zonnepanelen ook voor hen interessant blijven. De 
uitkomsten terug te koppelen aan Provinciale Staten.  

 
Beantwoording: 
Deze mogelijkheid is besproken in IPO verband, in de BAC Energie. De salderingsregeling zal inderdaad vanaf 
2021 niet meer gelden. In de plaats van salderen zal er een ‘terugleversubsidie’ komen. Wat dit precies inhoudt is 
volgens het IPO nog niet bekend. Wat wel bekend is, is dat de terugverdientijd daarmee rond de 7 jaar moet 
uitkomen. Met deze terugverdientijd zouden burgers nog bereid zijn te investeren. Dit zijn ook de getallen waar 
het PBL rekening mee heeft gehouden in haar doorrekening van het Klimaatakkoord. 
   
Wat scholen, sportverenigingen en dorpshuizen betreft, kan – afhankelijk van het aantal panelen – de SDE+ 
regeling (landelijke stimuleringsregeling duurzame energieproductie, vanaf 2020: SDE++) interessant zijn. In 
hoeverre de ‘terugleversubsidie’ voor scholen, sportverenigingen en dorpshuizen interessant wordt is nu nog niet 
te zeggen, en zal mogelijk per case verschillen.  
 
Wij zullen ons in IPO verband voor dit onderwerp blijven inspannen.  
 
 
MOTIE 127A ONDERSTEUNING LOKALE EN PROVINCIALE ENERGIE-INITIATIEVEN 
Draagt het college op: 

1. Een voorstel uit te werken om al in 2019 de ondersteuning van lokale energie initiatieven te versterken; 
2. De financiële dekking als structureel materieel programmabudget mee te nemen in het 

Overdrachtsdocument. 
 
Beantwoording: 
Energiecoöperaties krijgen de komende jaren een steeds grotere rol in de ontwikkeling van wind- en zonne-
energieprojecten. De ambitie vanuit het Klimaatakkoord is dat 50 procent van de hernieuwbare energieproductie 
op land in eigendom van de lokale gemeenschap komt. Minister Wiebes zet hiertoe momenteel een 
ontwikkelfonds op. De Gedeputeerde Staten hechten hier eveneens veel waarde aan. In coöperaties kunnen 
duurzame energieprojecten worden ontwikkeld in lokaal zeggenschap en in lokaal eigendom. Zo vallen de lusten 
van duurzame energie daar waar ook de lasten zijn.  
Om deze reden hebben Gedeputeerde Staten €200.000 beschikbaar gesteld om deze lokale initiatieven in 2019 
te ondersteunen. Op pagina 41 van het overdrachtsdocument is deze ontwikkeling opgenomen. Het is aan de 
volgende coalitie om te bepalen of deze ondersteuning een vervolg krijgt.  
 
  



 
  

MOTIE 135: OVERZICHT EFFECTIEVE VERDUURZAMING PARTICULIERE SECTOR 
Draagt het college op: 

Op de provinciale website inzichtelijk te maken welke duurzaamheidsmaatregelen er zijn, welke het 
meeste effect sorteren en ook kosteneffectief zijn en welke organisaties en initiatieven beschikbaar zijn 
om deze maatregelen in te zetten in de particuliere sector. 

 
Beantwoording: 
Op de provinciale website is een link geplaatst naar de Energiesubsidiewijzer, het landelijke loket om na te gaan 
of er subsidies en aantrekkelijke leningen zijn om een woning energiezuiniger te maken. Een andere link verwijst 
naar Milieu Centraal, een website met praktische tips om energie te besparen. Daarnaast is er via de 
gemeentelijke websites een energieloket te raadplegen. Hier wordt particulier advies op maat gegeven. Dit loket 
is door de provincie ondersteund via een bijdrage aan de NMU.  
 
Essentie / samenvatting: 
De moties met betrekking tot energietransitie zijn voor een groot deel al in de motiebeantwoording 119A 
uitgewerkt. Voor de komende periode is het aan de volgende coalitie om keuzes te maken uit de mogelijkheden 
die zijn beschreven.  
 
Meetbaar / beoogd beleidseffect 
De ambitie is om in 2040 energieneutraal te zijn binnen de provincie Utrecht. 
 
Financiële consequenties 
De financiële consequenties zijn afhankelijk van de keuzes die gemaakt worden. 
 
Vervolgprocedure/voortgang 
Het nieuwe coalitieakkoord zal richting geven aan de verdere ambities rond energie en klimaat. Op basis daarvan 
zal een nieuw voorstel worden gedaan vanuit GS om te komen tot een gezamenlijke Energieagenda 2019-2023.  
 
Concreet voorliggende vraag aan statencommissie / Provinciale Staten  
Kennis te nemen van deze brief en moties 8, 45, 114, 127A en 135 als afgedaan te beschouwen. 
 
Gedeputeerde Staten van Utrecht, 
 
De voorzitter,  
 
 
 
 
De secretaris,  
 
 
 
 


