
Opwaarderingsverzoek en vragen SB Uitkomst heroriëntatie energiefonds (SETU):

Fractie # Vraag/input Antwoord/reactie
SGP 1 Opwaarderingsverzoek:

Wij willen dit stuk graag opwaarderen, 
omdat we het belangrijk vinden dat de 
evaluatie van dit fonds ook door de Staten 
wordt besproken. We hadden het overigens 
mooi gevonden als de Staten ook bij de 
evaluatie en de conclusies die daaruit zijn 
getrokken waren betrokken. Voor ons zijn er
twee belangrijke vragen:

- Herkennen we ons als Staten in de 
conclusies die getrokken zijn uit 
deze evaluatie?

- Er wordt nu duidelijk voor gekozen 
de SETU in de lucht te houden en 
een kwartiermaker aan te stellen om
dit fonds verder uit te bouwen en te 
optimaliseren. Intussen wordt er 
onderzoek gedaan naar de 
investeringsmogelijkheden 
versnelling Energietransitie. Is er 
niet een risico dat hier dingen 
dubbelop worden gedaan of dat het 
werk van de kwartiermaker na de 
resultaten van het onderzoek deels 
achterhaald is?

Mondelinge reactie in de cie.

PvdD 2 Op pagina 3 valt te lezen dat een van de 
uitkomsten van de heroriëntatie is het 
implementeren van bestaande technologie 
de kern blijft en innovatie niet de 
‘corebusiness’ is van SETU. 
Gaat het hierbij dan over opwek, besparing 
of ook wellicht opslag van energie?

Om alledrie. In het verduurzamen van de 
gebouwde omgeving zien we een steeds 
belangrijkere rol weggelegd voor de opslag 
van energie. In het bestuurlijk overleg 
tussen Provincie Utrecht, Gemeente Utrecht
en SETU is dit ook nadrukkelijk genoemd 
als onderdeel van de focus op 
energiebesparing. Opwek als integraal 
onder van de besparingsopgave binnen de 
gebouwde omgeving past ook binnen de 
focus. Denk bijvoorbeeld aan zon op dak bij 
bedrijven in combinatie met het 
verduurzamen van bepaalde 
bedrijfsprocessen. 

3 Ook al is innovatie wellicht niet de ‘core 
business’ van SETU, kunnen hoopgevende 
innovaties met positieve eerste resultaten 
wel worden meegenomen in het fonds?

Het financieren van innovaties vereist 
andere kennis dan het projectmatig 
financieren zoals SETU nu doet, hier is de 
organisatie niet voldoende op toegerust. We
hebben voor het financieren van innovatie 
wel een goed alternatief, namelijk het ‘proof 
of concept fonds’ en het ‘participatiefonds’ 
van ROM Utrecht region. Zie ook: 
https://www.romutrechtregion.nl/investeren/.
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