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Onderwerp Statenbrief: 
Uitvoeringsverordening subsidie Energietransitie provincie Utrecht 2021. 
 
 
Voorgestelde behandeling:  
Ter informatie 
 
 
Geachte dames en heren, 
 
Essentie / samenvatting 
Het Programma Energietransitie 2020-2025 heeft tot doel de energietransitie in de provincie Utrecht te versnellen 
met aandacht voor haalbaarheid en betaalbaarheid. Het verstrekken van subsidies is een belangrijk instrument 
voor het realiseren van deze doelstelling. Als toetsingskader voor het verstrekken van subsidies is op 19 
september 2020 de Uitvoeringsverordening subsidie Energietransitie provincie Utrecht (USET 2020) in werking 
getreden. Inmiddels zijn we gestart met de uitvoering van de aanpak inclusieve energietransitie en hebben we 
zicht op de thema’s die relevant zijn voor energie-innovaties in de provincie Utrecht. Ook is het subsidieplafond 
van € 2 mln. bijna bereikt. Dit vraagt om aanpassing van de USET. Op 19 juli treedt de USET 2021 in werking.  
Hierin zijn extra subsidiemogelijkheden opgenomen voor ondersteuning van inclusieve projecten en 
innovatieprojecten. Het nieuwe subsidieplafond is vastgesteld op € 6 mln. 
 
Inleiding  
Op 6 juli 2021 hebben wij de USET 2021 vastgesteld. Via deze statenbrief informeren wij u over dit besluit.  
 
De USET 2021 bevat nieuwe subsidiemogelijkheden voor het ondersteunen van inclusieve projecten en 
innovatieprojecten. Met de aanpak inclusieve energietransitie willen we bewoners die niet mee kunnen doen aan 
de energietransitie, bijvoorbeeld omdat zij onvoldoende toegang tot informatie, kennis of financiële middelen 
hebben, betrekken bij de verduurzaming van hun eigen woningen en hun energielasten verminderen. Dit is 
mogelijk door via de USET grotere (wijkgerichte) projecten te ondersteunen en bij te dragen aan de financiering 
van de onrendabele top bij renovaties van woningen binnen deze doelgroep. Ook energiecoöperaties worden 
gestimuleerd om inclusieve projecten op te pakken.  
 
Om energie-innovaties aan te jagen maakt de USET 2021 het mogelijk om haalbaarheidsstudies en pilots te 
ondersteunen voor relevante innovaties (experimentele ontwikkeling) op het gebied van:  
- energiedistributie voor elektrische voer- en vaartuigen; 
- industrialisatie en digitalisering van het renovatieproces; 
- ontwikkeling van integrale renovatieconcepten;  

- circulaire energietransitie; 
- duurzame warmtenetten; 
- zonnestroomsystemen in het buitengebied; 

- geïntegreerde energie-infrastructuur; 
- waterstof in het landelijk gebied; 
- inclusieve energietransitie. 
Bovenstaande onderwerpen zijn geselecteerd op basis van een (eerste) inventarisatie van de belangrijkste 
innovatie-opgaven voor de energietransitie in de provincie Utrecht.  



 

  

 

 
De USET 2021 bevat ook een aantal technische verbeteringen (met name op het gebied van staatssteun) 
waardoor de USET gebruiksvriendelijker wordt en de toetsing eenvoudiger. Toepassingen van biomassa die wij 
op basis van het onderzoek ‘Bio-energie in de provincie Utrecht’ (RoyalHaskoningDHV, december 2020) als 
onwenselijk beschouwen zijn uitgesloten van subsidies. De regelingen voor energieopwekking middels duurzame 
warmtebronnen (paragraaf 2.6) en voor het benutten van infrastructuur voor duurzame energieopwekking 
(paragraaf 2.7) zijn samengevoegd in één regeling voor milieustudies, omgevingsanalyses, locatiestudies, 
haalbaarheidsstudies, financiële analyses, en andere vergelijkbare studies gericht op investeringen in duurzame 
energieopwekking. De regelingen voor ondersteuning van gemeentelijke loketfuncties voor bedrijven en 
maatschappelijke organisaties zijn nu ook samengevoegd in één regeling. De regeling voor grootschalige 
elektriciteitsopwekking (paragraaf 2.4) is vervallen omdat met de openstelling van het ontwikkelfonds voor 
energiecoöperaties financiering voor de ontwikkeling van grootschalige zon- en windprojecten voldoende geborgd 
is.  
 
Ten slotte hebben wij besloten met terugwerkende kracht enkele kleine aanpassingen te doen in de USET 2020 
om de subsidiëring van kosten voor vrijwilligers, materialen en hulpmiddelen mogelijk te maken. Voor onbetaalde 
arbeid, ook wel bijdrage in natura genoemd, wordt het mogelijk dit op basis van een door ons vastgesteld tarief 
als cofinanciering op te nemen in de aanvraag. Dit is van belang voor de vaststelling van een aantal lopende 
projecten vanuit bewonersinitiatieven waarbij veel vrijwilligers betrokken zijn. Aanvragen voor de USET 2020 zijn 
vanaf 1 oktober 2020 ingediend en op volgorde van binnenkomst beoordeeld. Er is een bedrag van € 2,45 mln. 
aangevraagd, waarvan € 1 mln. is verleend, ruim € 1 mln. in behandeling is en € 0,4 mln. is afgewezen of 
ingetrokken door de aanvrager (peildatum 21 juni 2021). We verwachten dat hiermee het subsidieplafond van € 2 
mln. op korte termijn bereikt wordt. 
 
Financiële consequenties  
De eerstvolgende wijziging van de USET is voorzien per 1 januari 2023 in verband met aanpassingen als gevolg 
van de nieuwe (nog vast te stellen) Algemene Subsidieverordening. Het subsidieplafond van € 6 mln. is 
gebaseerd op de prognose voor de periode juli 2021 tot januari 2023. Dit past binnen de bestaande budgetten 
voor het programma energietransitie. 

 
Vervolgprocedure 
Het besluit wordt gepubliceerd in het Provinciaal Blad en komt daarna te staan op 
www.officiëlebekendmakingen.nl (provinciaal blad, publicaties) en www.provincie-utrecht.nl (loket, publicaties). 
Een digitaal aanvraagformulier wordt ook beschikbaar gesteld via het loket. Daarnaast worden de in de USET 
genoemde doelgroepen actief benaderd om hen gericht te informeren over de (nieuwe) mogelijkheden. 
 
 
Bijlagen 

1. Besluit van Gedeputeerde Staten van Utrecht van 6 juli 2021, nr. 8227DAB5 tot wijziging van de 

Uitvoeringsverordening Energietransitie provincie Utrecht 2020. 

2. Besluit van Gedeputeerde Staten van Utrecht van 6 juli 2021, nr. 8227DAB6 houdende nadere regels op 

grond van de Algemene subsidieverordening provincie Utrecht (Uitvoeringsverordening subsidies 

Energietransitie Provincie Utrecht 2021). 
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Voorzitter,      Secretaris, 
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