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Agenda

1. Opening en agenda 

2. Aanleiding & doelstelling van het onderzoek

3. Eerste resultaten doorrekenen provincie Utrecht met focus op elektriciteit

4. Ontwikkeling Monitoring 

5. Outline van het eindrapport van de studie

6. Planning & vervolg 
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AANLEIDING & DOELSTELLING VAN HET 
ONDERZOEK
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Aanleiding

Tijdens de commissievergadering M&M van 15 januari 2020 en de bespreking van het 
programmaplan 2020-2025 is toegezegd om:

–Scenario’s uit te werken over hoe de energievraag en de energievoorziening zich in de provincie Utrecht 

kunnen ontwikkelen;

–Een analyse op te leveren hoe de diverse provinciale en gemeentelijke doelstellingen zich verhouden tot 

deze scenario’s en daarbij de opties aan te geven voor een consistente set doelstellingen met betrekking tot 

CO2, energiebesparing en duurzame opwek voor de provincie Utrecht;

–Voor de bespreking van de concept RES’en in mei, een doorrekening gereed te hebben voor de sector 

elektriciteit;

–Een voorstel te doen voor indicatoren die gebruikt kunnen worden voor een monitor met betrekking tot de 

energietransitie en de bijdrage daaraan vanuit het provinciale programma.  
06/02/2020 4



Doelstelling van deze sessie

In het voorjaar (nu) de Staten informeren over voortgang en scenario en input 

ophalen voor het onderdeel Monitoring

– Informatie delen over de aanpak en voortgang van het onderzoek

– Bespreken van een onderbouwd realistisch scenario voor de sector elektriciteit tot 2030 en daarmee de concept RES’en te duiden in relatie tot dit scenario, zodat u dit mee kunt nemen bij de afwegingen over de RES’en. 

– Indicatoren te bespreken die gebruikt kunnen worden voor de energietransitiemonitor.  

In het najaar volgt een sessie met: 

– Scenario’s onderbouwd en uitgewerkt voor alle sectoren uit het Klimaatakkoord.

– De analyse hoe de diverse provinciale en gemeentelijke doelstellingen zich verhouden tot dit scenario en daarbij de opties voor een consistente set doelstellingen met betrekking tot CO2, energiebesparing en duurzame opwek voor de provincie Utrecht.

– Een opzet voor de energietransitiemonitor voor de provincie Utrecht
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Uitgangspunten voor het onderzoek

• Het Programmaplan Energietransitie beschrijft vier provinciale ambities:
– 16% duurzame energie in 2023
– 49% CO2 emissiereductie in 2030

– Bijdrage aan de ambitie van 35 TWh in het RES proces
– Energieneutraal in 2040

• De scenarioanayse geeft aan welke combinaties van technieken nodig zijn om aan deze ambities te 
voldoen, en hoe deze ambities zich verhouden tot landelijke ontwikkelingen en doelen

– Dit geeft meer inzicht in de haalbaarheid van de ambities

• Aanvullend is het nodig een raamwerk uit te werken voor de monitoring van het programma ET
– Doelenboom is het uitgangspunt.
– Welke aanvullende indicatoren zijn wenselijk?
– Hoe kunnen deze worden gemeten?
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VERVOLG
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Vervolg

• Volgende informatiesessie in september over de uitkomsten van het 
onderzoek.

• Afrondende vragen
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