
MEMORANDUM

DATUM 23-12-2021

AAN Statencommissie Milieu en Mobiliteit 

VAN Gedeputeerde Van Essen  

DOORKIESNUMMER - 

ONDERWERP Voortgang rondom Stichting Energietransitie Utrecht (SETU) 

Inleiding 

In de Statenbrief d.d. 16 november 2021 ‘Evaluatie Kluswoningen Kanaleneiland Utrecht’ (nr. 8239AOEE) bent u 

naast de evaluatie over de kluswoningen in Utrecht ook geïnformeerd over de laatste ontwikkelingen rondom 

SETU. In dit memo wil ik u daar een korte stand van zaken over geven en ook informeren over de rol van 

financier BNG. 

Achtergrond 

In 2013 is door de gemeente Utrecht Stichting Energietransitie Utrecht (SETU) opgericht die "op armlengte" van 

de gemeente een energiefonds beheert waarmee financiering wordt verstrekt aan organisaties actief op het 

gebied van energietransitie. Sinds 2018 beheert SETU ook een provinciaal fonds (Statenbrief 4 juli 2017 

81B8B3E1). Het energiefonds maakt financiering mogelijk aan ondernemers en organisaties die willen investeren 

in haalbare initiatieven op het gebied van energiebesparing en de opwekking van duurzame energie in de 

provincie Utrecht, daar waar deze initiatieven door private partijen niet of onvoldoende financierbaar worden 

geacht en is dus gericht op het wegnemen van marktfalen. Het doel is om met deze financieringen de 

energietransitie te versnellen. Het provinciaal fonds is gevuld met een lening van 16 mln. van de BNG. De 

provincie staat garant voor deze lening. 

Voortgang 

Zoals in de statenbrief van november aangegeven, is in overleg met het bestuur van SETU besloten de evaluatie 

- zoals bij de start afgesproken - te vervroegen. Doel van de evaluatie is op basis van de beschikbare

documentatie en informatie van stakeholders terug te kijken om mede op basis van deze inzichten een strategie

en positionering voor de toekomt uit te werken. Uitgangspunten hierbij zijn de ambities rondom de energietransitie

van respectievelijk gemeente en provincie Utrecht. Aanleiding voor het vervroegen van de evaluatie is de

operationele kwetsbaarheid van het fonds, mede ingegeven door het vertrek van de fondsmanager. Provincie en

gemeente Utrecht zijn gezamenlijk opdrachtgever voor deze evaluatie.

Beoordeling adviesbureau Zanders: 

Vooruitlopend op genoemde evaluatie hebben provincie en gemeente bureau Zanders laten beoordelen of de 

huidige organisatie voldoende is ingericht om het fonds en eventuele risico’s voor de korte termijn goed te 

managen.  

Naar het oordeel van het bureau is binnen de huidige inrichting van de organisatie en de governance structuur de 

kwaliteit van het huidige beheer van de fondsen, zowel gemeentelijk als provinciaal energiefonds, voldoende. 

Onder dit beheer wordt o.a. verstaan de voortdurende focus op kwaliteit van de beoordeling van aanvragen, de 

analyse van financiële risico’s en (pro)actief debiteurenbeheer in zowel bestaande als nieuwe financieringen.  

De huidige inrichting van de organisatie is, met name vanwege de uitbesteding van een aantal taken, tijdelijk 

passend en verantwoord, maar e.e.a. is niet optimaal en toekomstbestendig. De conclusie onderschrijft het 

belang van de evaluatie en het voornemen om het fonds voor de toekomst passend in te richten.  
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Evaluatie: 

Provincie en Gemeente Utrecht zijn voornemens de evaluatie zo snel mogelijk te starten. Zodra de evaluatie is 

afgerond, informeer ik u over de uitkomsten. De verwachting is dat de evaluatie in het voorjaar van 2022 gereed 

is.  

 

Rol BNG: 

Naar aanleiding van haar periodieke kredietrevisie en de ontwikkelingen bij SETU, waaronder verlies op 

kredietverstrekking Alliantie+ en de daaropvolgende evaluatie en personeel mutaties, is de bank net als de 

provincie ook in gesprek met SETU getreden. BNG is op de hoogte van de voorgenomen evaluatie en gaat 

hierover graag met de provincie in gesprek omdat eventuele wijzigingen van invloed kunnen zijn op de 

kredietrelatie. Zij geeft daarbij aan het beheer de komende tijd wordt geïntensiveerd en de evaluatie nauwgezet 

wordt gevolgd, o.a. in gesprek met SETU en de provincie als borgsteller. Dit signaal van de BNG onderstreept  

het belang van genoemde evaluatie voor het maken van een keuze over de toekomstige invulling van het fonds. 

De uitkomsten van het onderzoek van bureau Zanders laten zien dat op korte termijn het beheer van het fonds 

voldoende gewaarborgd is.  

 

Vervolg 

Zodra de uitkomsten van de evaluatie bekend zijn, naar verwachting in het voorjaar van 2022 zal ik u nader 

informeren.  


