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DATUM 27-9-2021 

AAN Commissie Milieu & Mobiliteit 

VAN Huib van Essen  

DOORKIESNUMMER Wijnand Jonkers 06-34499785 

ONDERWERP Kosten participatie in het kader van de RES 

Inleiding 

Tijdens de bespreking van de RES U16 in de commissie M&M heb ik toegezegd dat er een overzicht van de 

kosten die gemaakt zijn voor participatie in het kader van de RES inzichtelijk gemaakt zouden worden. Met deze 

memo geef ik antwoord op dit verzoek. In het kort zijn de kosten als volgt verdeeld:  

• Bijdrage aan RES bureaus: 690.000 euro 

• Ondersteuning aan gemeenten: 149.135 euro 

• Ondersteuning aan energiecoöperaties/initiatieven: 1.564.541 euro (waarvan 1.000.000 voor het 

Ontwikkelfonds) 

• Totaal: 2.403.676 euro 

 

Korte toelichting 

De bijdragen aan de RES bureaus zijn een cofinanciering voor de periode 2020 tot 2022 en aanvulling op de 

middelen die vanuit het Rijk en vanuit gemeenten beschikbaar zijn gesteld. De RES bureaus hebben 

verschillende activiteiten ondernomen waaronder de participatie in de RES op regionaal niveau.  

De ondersteuning aan gemeenten is verdeeld in twee onderdelen: 1. Ondersteuning met 

experts/tools/uitwisseling en 2. Cofinanciering van participatietrajecten in 2 gemeenten (Vijfheerenlanden en 

Soest) die hiervoor een aanvraag hebben gedaan bij de subsidieverordening. 

De ondersteuning aan energiecoöperaties/initiatieven is van belang voor het realiseren van (financiële) 

participatie bij energieprojecten. Hiervoor heeft de provincie een bijdrage gedaan van 1 miljoen euro in het 

Ontwikkelfonds voor energiecoöperaties. De provincie heeft ook een ondersteuningsstructuur voor energie 

initiatieven via Energie van Utrecht en de NMU gefaciliteerd. Daarnaast zijn er 12 energiecoöperaties die een 

subsidie via de verordening hebben ontvangen voor initiatieffase, professionaliseren, participatie en/of realiseren 

zon op dak. Dit aantal gaat de komende maanden nog oplopen aangezien meerdere energiecoöperaties (tussen 

de 10-12) een aanvraag hebben ingediend of voorbereiden.   

 

Totale overzicht van kosten 

Bijdrage aan RES bureaus: 

• Amersfoort/Eemland: 200.000 

• Renswoude/Foodvalley: 90.000 

• Utrecht/U16: 400.000 

• Totaal: 690.000 euro 

Opdrachten ondersteuning gemeenten over participatie: 

• Ondersteuning procesparticipatie: 25.000 euro 

• Ondersteuning financiële participatie: 35.000 euro 

• Organisatie uitwisselingssessies: 15.000 euro 

• Ondersteuning juridische checks: 15.000 euro 

• Totaal: 90.000 euro 

Subsidies aan gemeenten over participatie: 

• Gemeente Vijfheerenlanden: 33.425 euro 
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• Gemeente Soest: 25.710 euro 

• Totaal: 59.135 euro 

Subsidies aan energiecoöperaties/initiatieven: 

• Opstart projectenbureau Energie van Utrecht: 150.000 euro 

• Ondersteuning NMU aan energie initiatieven (Servicepunt + Zon op dak): 74.250 euro 

• Opstart of professionalisering energiecoöperaties (6x): 113.029 euro 

• Projecten van energiecoöperaties voor participatietrajecten inwoners in energietransitie via bijv. zon op 

dak of warmte (6x): 227.268 euro 

• Ontwikkelfonds: 1.000.000 euro  

• Totaal: 1.564.541 euro 

 


