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Onderwerp Statenbrief:
Wijziging Uitvoeringsverordening subsidies Energietransitie provincie Utrecht 2021
Voorgestelde behandeling:
Ter informatie
Geachte dames en heren,
Essentie / samenvatting
Op 1 februari 2021 hebben wij de UsET 2020 ingetrokken en de UsET 2021 gewijzigd. Via deze statenbrief
informeren wij u over dit besluit.
Inleiding
Subsidies voor de Energietransitie worden getoetst aan de Uitvoeringsverordening subsidies Energietransitie
provincie Utrecht 2021 (UsET 2021) die op 6 juli 2021 door GS is vastgesteld. De subsidies zijn vooral gericht op
initiatiefnemers die de eerste stappen willen maken met projecten om (collectief) energie te besparen of om
duurzame energie op te wekken. De huidige regeling biedt bijvoorbeeld mogelijkheden voor procesbegeleiding
van bewoners in een bepaalde wijk of in een Vereniging van Eigenaars (VvE’s). Maar ook het uitvoeren van
energiescans bij bedrijven, het opstarten van een lokale energiecoöperatie, het opstellen van een business case
voor een lokaal warmtenet of het uitvoeren van een experimentele pilot zijn voorbeelden van activiteiten die voor
subsidie in aanmerking komen. Naast een aantal technische en redactionele verbeteringen, is het, gezien de
huidige ontwikkelingen in de energietransitie, wenselijk om de UsET 2021 te wijzigen op een aantal inhoudelijke
punten. Het gaat o.a. om verruiming van de subsidiemogelijkheden voor inclusieve projecten, voor innovatiepilots
en voor grotere samenwerkingsprojecten. Ook worden subsidiemogelijkheden toegevoegd voor het uitvoeren van
haalbaarheidsstudies naar oplossingen voor het voorkomen van netcongestie en voor de benutting van
parkeervoorzieningen als locaties voor energieopwekking.
Tot slot wordt UsET 2020 ingetrokken. Nieuwe subsidies kunnen daardoor enkel nog op grond van de UsET 2021
worden verstrekt.
Toelichting
Intrekking van de UsET 2020
De UsET 2020 was nog niet formeel ingetrokken omdat er nog aanvragen in behandeling waren. Inmiddels is de
laatste subsidie verleend op basis van deze regeling. Van een kleine € 2,6 mln. die aan subsidie is aangevraagd,
is uiteindelijk ruim € 1,8 mln. verleend. Het verschil (€ 0,78 mln.) wordt verklaard door ingetrokken, lager
beschikte en twee afgewezen aanvragen. Er is € 0,5 mln. borg verleend aan de gemeente Amersfoort voor de
pilot gebouw-gebonden financiering.
Wijziging van de UsET 2021
De ontwikkelingen in de energietransitie volgen elkaar snel op. Om hier ook snel op in te kunnen spelen hebben
wij een aantal inhoudelijke aanpassingen in de UsET 2021 gedaan. De belangrijkste wijzigingen worden
hieronder toegelicht:
Voor grotere samenwerkingsprojecten wordt het mogelijk om meer subsidie aan te vragen (maximaal €
400.000 en maximaal € 100.000 per deelnemer). Het gaat bijvoorbeeld om projecten die binnen een RES-
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regio door gemeenten gezamenlijk worden opgepakt zoals U-Thuis/Jouw Huis Slimmer, een
samenwerkingsproject voor informatievoorziening aan inwoners binnen het U16-gebied.
Binnenkort start DVVE BV (dochteronderneming van de ROM Utrecht Region) met het ontzorgen van VvE’s
van minimaal 8 woningen bij het verduurzamen. Om stapeling van subsidies en concurrentie met DVVE te
voorkomen, wordt procesondersteuning aan VvE’s in de UsET 2021 beperkt tot VvE’s van maximaal 7
woningen. Voorwaarde is wel dat aanvragen bestaan uit clusters van meerdere VvE’s om hiermee tot meer
collectieve aanpakken (voor minimaal 20 woningen) te komen.
Het wordt mogelijk, om naast het ontwikkelen van nieuwe financiële instrumenten voor inclusieve aanpakken,
ook leningen en garanties te verstrekken voor projecten. Hiermee worden de mogelijkheden vergroot voor
projecten gericht op het betrekken van bepaalde doelgroepen die belemmeringen ondervinden bij deelname
aan projecten voor energieopwekking. Leningen en garanties zullen worden getoetst aan het
financieringsbeleid van de provincie. Ook zal er eerst aangetoond moeten worden dat bestaande
instrumenten zoals het Utrechtse Energiefonds of het Ontwikkelfonds voor Energiecoöperaties geen
financiering kunnen aanbieden.
Ook worden de subsidiemogelijkheden voor procesondersteuning verruimd door de maximale bijdrage te
verhogen naar 90%. Hiermee wordt er rekening gehouden met het feit dat er vaak geen verdienmodel is
gekoppeld aan activiteiten gericht op participatie en het bovendien lastig is voor de aanvrager om voldoende
eigen bijdrage of cofinanciering in te brengen.
Eigenaren en exploitanten van openbare parkeervoorzieningen zoals garages en parkeerterreinen kunnen
voortaan aanspraak maken op subsidie voor het uitvoeren van haalbaarheidsstudies naar de benutting van
het potentieel aan duurzame energieopwekking zoals solar carports met laadmogelijkheden. Het moet dan
wel gaan om parkeervoorzieningen voor algemeen gebruik met weinig vaste gebruikers met inbegrip van
openbare garages en parkeerterreinen voor intensief gebruik zoals bedoeld in de typologie van NEN
2443:2013.
Door congestie op het hoogspanningsnet kunnen grootschalige projecten voor duurzame
elektriciteitsopwekking niet tijdig worden aangesloten op het net waardoor initiatiefnemers niet of niet tijdig
gebruik kunnen maken van de SDE++. Aanpassing van de UsET 2021 maakt het mogelijk om subsidie aan
te vragen voor studies en adviezen gericht op het oplossen van belemmeringen door netcongestie.
Voorbeelden hiervan zijn investeringen in een accupakket of een intelligent regelsysteem dat de lokale vraag
naar elektriciteit afstemt op de beschikbaarheid van lokaal geproduceerde elektriciteit.
De innovatiethema’s zijn uitgebreid. Deze sluiten nu aan op het landelijk beleid voor innovatie zoals die naar
aanleiding van het Klimaatakkoord zijn verwoord in een aantal Meerjarige Missiegedreven
Innovatieprogramma's (MMIPs). De volgende onderwerpen komen in aanmerking voor subsidie:
o Slimme, flexibele en geïntegreerde energiesystemen;
o Toepassing van waterstof in het landelijk gebied;
o Energierenovaties in de gebouwde omgeving;
o Duurzame warmte en koude in de gebouwde omgeving;
o Opslag van energie;
o Emissievrije mobiliteit;
o Doorsnijdende thema’s inclusieve energietransitie, circulaire energietransitie en digitalisering
(inclusief veiligheid).
Het subsidieplafond van € 6 mln. blijft onveranderd in de UsET 2021. Wel vervalt het deelplafond voor
paragraaf 2.5 (Innovatie) dat specifiek voor deze paragraaf was ingesteld om te voorkomen dat deze
overtekend zou worden. In de praktijk blijkt dit niet het geval te zijn.
Tot slot is een aantal redactionele wijzigingen gedaan en wordt het digitaal aanvragen als voorwaarde
gesteld. Ook zijn er enkele aanpassingen doorgevoerd om de UsET 2021 alvast aan te laten sluiten op de
nieuwe Algemene Subsidieverordening (Asv) die in voorbereiding is.

Financiële consequenties
Voor de UsET 2021 is in totaal een bedrag beschikbaar van € 6 miljoen. Hiervan is voor € 1,9 miljoen
aangevraagd waarvan er voor € 0,156 mln. is verleend. De resterende € 4,1 miljoen is daarmee nog beschikbaar
voor de periode tot en met 2024. Dit komt bovenop de € 1,8 mln. dat onder de Uset 2020 is verleend. De
middelen zijn meerjarig beschikbaar in het programma 4. 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).
Er worden publieksvriendelijke hand-outs gemaakt voor de verschillende doelgroepen. Deze worden beschikbaar
gesteld via de website en via de Energiewerkplaats.nl.
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