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Geachte Statenleden,
Hieronder treft u de antwoorden aan op de vragen die u heeft gesteld naar aanleiding van mijn memo inzake de
update van het programma energietransitie.

Wij lezen bij de voortgang onder het kopje ‘De verduurzaming van woningen’ regelmatig over
samenwerkingsverbanden met gemeenten. Wij lezen dit als steeds wisselende samenstellingen in die
samenwerking. Hoe komen die samenwerkingsverbanden tot stand? Worden specifieke gemeenten
gericht benaderd of kunnen alle gemeenten zich melden als zij mee willen doen? En zijn er
gemeenten die daarin telkens niet mee willen of kunnen doen (of juist wel) of komen alle gemeenten
in onze provincie aan bod in de samenwerkingsverbanden?
De samenwerkingsverbanden waarnaar verwezen wordt, zijn de samenwerkingsverbanden in
de regio’s U16, Food Valley en Eemvallei/Amersfoort Ons beeld is dat iedere gemeente
meedoet binnen zijn eigen regio. Van Bunschoten en Eemnes weten we dit niet zeker, bij deze
gemeenten zullen we navraag doen.
De ChristenUnie is blij met het instellen van een versnellingsteam ‘Zon op Dak’. Het is belangrijk dat
allereerst daken en bijvoorbeeld parkeerterreinen maximaal worden benut voor zonne-energie. Is er
op (korte) termijn ook inzicht in de outcome van dit versnellingsteam?









Ja, het is mogelijk om inzicht te geven in de outcome tot nu toe. Kernpunten zijn:
In 2020 zijn nagenoeg alle ruim 140 schoolbesturen in het primair en voortgezet onderwijs
benaderd met het aanbod om voor hun schoolgebouwen een portfolio-analyse uit te voeren.
Hieruit volgt dat het op ruim 130 scholen mogelijk is om binnen 1,5 jaar zonnepanelen te
installeren. Hier worden samen met de scholen plannen voor gemaakt. De voortgang wordt
zichtbaar in de programmamonitor.
In het kader van het stimuleren van zonne-energie op daken van zorginstellingen is in 2020
voor bijna 1 MW SDE++ subsidie aangevraagd in de provincie Utrecht. Tot nu toe hebben 70
ondernemers gebruik gemaakt van het aanbod om een dakenscan voor zon op dak te laten
maken. Dat heeft geleid tot veertien SDE++ aanvragen (ca. 6 MW).
In 2020 is de webapplicatie ‘park the sun’ aangeschaft. Dit heeft ertoe geleid dat een pilot is
gestart om op provinciale carpoolplaatsen een Solar Carport te ontwikkelen. In onze
contacten met gemeenten en in de RES-processen worden de kansen voor benutting van
parkeerterreinen met behulp van deze applicatie onder de aandacht gebracht.
Het project New Grid on the Block (collectieve aanpak zon op dak in landelijk gebied van
Kromme Rijnstreek) heeft inzicht gegeven in kansen en knelpunten bij het vormen van
collectieven van ondernemers. Door de Covid-19-pandemie bleek het lastig om aan de
keukentafel van ondernemers te komen en met hen de mogelijkheden van een collectieve

aanpak te bespreken. Er is desondanks één collectief van ondernemers in beeld voor een
gezamenlijke aanpak van zon op hun bedrijfsdaken.
Wij lezen onder het kopje ‘Duurzame warmtebronnen’ dat de provincie werkt aan een provinciaal
warmteplan. Onze fractie juicht deze ontwikkeling van harte toe. Niet voor niets dienden wij de
motie ‘Warm(t)e ondersteuning’ in. Kan er meer context worden geschetst bij dit provinciale
warmteplan? Hoe is dat bijvoorbeeld gepositioneerd ten opzichte van transitievisies warmte van de
gemeenten de regionale structuur warmte (RSW) in de RES-en?
Het warmteplan overstijgt het RES-niveau. Zo zijn er in de provincie een aantal bronnen die
beleidsmatig op provinciaal niveau of zelfs landelijk niveau moeten worden afgewogen.
Voorbeelden hiervan zijn (diepe) geothermie, grootschalige aquathermie, biomassa en groen
gas. Het plan is vooral bedoeld om antwoord te geven op de vraag wat de rol van de
provincie zou moeten zijn teneinde genoemde technieken te stimuleren. Aanvullend is het
warmteplan bedoeld ter ondersteuning van de RES’en bij het opstellen van de drie Regionale
Structuur Warmte-plannen.
Bij de vaststelling van het programmaplan energietransitie hebben wij mede het amendement ‘De
provincie als goed energievoorbeeld’ ingediend. Met dat amendement is de volgende tekst
toegevoegd aan het programmaplan: “In het eerste kwartaal van 2021 inzicht hebben in wat nodig is
om het provinciale vastgoed en de provinciale organisatie energieneutraal te maken, met als
uitgangspunten:
 Al het provinciale vastgoed is in 2035 energieneutraal.
 De provinciale organisatie is in 2040 energieneutraal.”
In dit memo lezen wij dat er een PvA voor de verdere verduurzaming van het provinciale vastgoed en
de bedrijfsprocessen in 2021 wordt opgeleverd. Gaat dat PvA over de bovenstaande tekst uit ons
amendement? En wordt met de tekst “in 2021” bedoeld: in het eerste kwartaal van 2021? Zo niet,
waarom wordt die deadline niet gehaald?
Dit Plan van Aanpak wordt naar verwachting volgens planning in het eerste kwartaal van dit
jaar afgerond en aangeboden.
Aardgasvrije wijken: Jammer om te lezen dat geen van de 7 gemeenten hun aanvraag voor
ondersteuning door het rijk gehonoreerd hebben zien worden. Is er een gemene deler te ontdekken
in de reden voor afwijzing? Blijft de provincie ook het rijk belobbyen voor meer structurele fondsen
voor het aardgasvrij maken van woningen?
De 7 wijken hadden in beoordeling voldoende tot (zeer) goed gescoord waarbij er geen
gemene deler is te ontdekken in de afwijzing. De PAW regeling is overvraagd: van de 71
aanvragen zijn er 19 gehonoreerd. De provincie heeft met de 7 gemeenten de ervaringen
besproken waarbij de noodzaak van structurele middelen vanuit het Rijk nadrukkelijk is
besproken. Samen met zes gemeenten hebben we naar aanleiding hiervan een gezamenlijke
oproep aan het Rijk gedaan, die op de websites is/wordt geplaatst en dat die aansluit bij een
recente oproep van de G40.
Ik tel verschillende honderdtallen appartementen en woningen die, mits de genoemde plannen
doorgang vinden, succesvol zullen verduurzamen. Worden deze statistieken ook goed bijgehouden
door de provincie? En kunnen wij daar ook regelmatig over geïnformeerd worden?
Waar woningen en appartementen worden verduurzaamd mede door inzet van de
provinciale subsidieverordening zullen we de vorderingen actief volgen. We zullen ook
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‘lessons learned’ ophalen, omdat de subsidieverordening mede bedoeld is als
procesondersteuning bij verduurzamingsprojecten. Het monitoren van het aantal gasloze en
volledig energieneutrale woningen in de provincie Utrecht is onderdeel van de effect monitor
die ontwikkeld wordt.
Wat zijn de consequenties als bedrijven hun wettelijk verplichte inspanningen op het gebied van
energiebesparing niet na komen?
Als bij toezicht wordt geconstateerd dat bedrijven hun wettelijke verplichtingen niet
nakomen, worden ze daar in eerste instantie door de omgevingsdiensten op aangesproken
als onderdeel van het toezicht. Bedrijven krijgen dan nog de kans om die situatie te
herstellen. Als dat niet gebeurt wordt dit voorgelegd aan de betreffende gemeente of
provincie. Het gemeentebestuur of provinciebestuur moet dan besluiten of er tot handhaving
wordt overgegaan. Handhaving kan bestaan uit een dwangsom, bestuursdwang of intrekken
van de vergunning. Dit zijn bestuursrechtelijk maatregelen. Er zijn ook nog strafrechtelijke
maatregelen mogelijk maar die worden in de praktijk eigenlijk nooit toegepast. Het primaat
ligt bij het bestuursrecht.
“Park the sun”; Goed voorbeeld doet goed volgen; Hoe staat het met de plannen van de provincie
om bij onze eigen parkeerplaatsen zonnepanelen te plaatsen?
Met experts is onderzocht welke mogelijkheden er zijn om zonnepanelen te plaatsen op de
eigen parkeerplaatsen. Deze mogelijkheden worden beperkt door ligging en door constructie.
Er ligt ook nog een beleidsmatige vraag over de reductie van het aantal beschikbare
bezoekersparkeerplaatsen die het gevolg is van de plaatsing van de constructie van de
zonnepanelen. In het onderzoek wordt ook breder gekeken naar de mogelijkheden rondom
het huis voor de Provincie in samenwerking met ASR. Er zijn al wel uitgewerkte plannen voor
zonnepanelen op de statenzaal en de laagbouw van het huis voor de Provincie.
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