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Amendement Nota Kapitaalgoederen Bedrijfsvoering Provincie Utrecht 2018

Ê9

De Provinciale Staten van Utrecht in vergadering bijeen op 9 juli 2018,
aan de orde hebbend de Nota Kapitaalgoederen Bedrijfsvoering Provinc¡e Utrecht 20L8

Besluiten:
Aan het in het statenvoorstel opgenomen beslispunt

1.

De Nota kapitaalgoederen Bedrijfsvoering vast te stellen

Toe te voegen

"met dien verstande dat
ln 5.L.L. Huisvesting de zin
"De wettelijke eis om het C-label te behalen voor de gebouwen in 2023, is de basis voor de
investeringen."

Wordt vervangen door
"Tegen de achtergrond van de wettelijke eis om in 2023 voor gebouwen het C-label te
behalen is de basis voor de investeringen gelegen in:
. De in 2013 gemaakte afspraken in het kader van het convenant tussen Stichting
Kantorenpark Rijnsweerd (SKR) en de gemeente Utrecht om in 2020 de gezamenlijke
CO2-uitstoot met 3O%te verminderen en label-C te behalen voor de afzonderlijke
kantoorgebouwen;
. De ambitie van alle gemeenten, provincies en waterschapen dat het vastgoed in 2025
labelA heeft en volledig duurzaam wordt ingekocht;
. De ambitie van alle gemeenten, provincies en waterschappen dat het vastgoed in 2040
energieneutraal is en dat nieuwbouw en renovatie circulair plaatsvinden. "
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De statenbrief "Maatregelen verduurzamen Huis voor de provincie" (nr. 81CL6C02,3L
oktober 20f7) vermeldt de met dit amendement aangevulde punten als onderdeelvan het
provinciale beleid. Dit amendement zorgt ervoor dat de nota kapitaalgoederen daarmee
consistent is, er geen misverstand kan ontstaan en een efficiënt investeringsschema kan
worden opgesteld. De genoemde brief geeft als inzet van de provincie aan dat in de periode
tot en met 2020 maatregelen getroffen worden die leiden tot een energielabel B en een
CO2-reductie van minimaal 30%.ln 2018 wordt bovendien onderzoek gedaan naar de
mogelijkheden om Label A te realiseren.
Omwille van efficiënt benutten van natuurlijke vervangings- en onderhoudsmomenten is het
nuttig in de volgende versie van deze nota ook een bijlage op te nemen die de
investeringsstappen in relatie tot deze duurzaamheidsambities vooruit plant.

