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Deelt u de uitspraak dat ondanks de huidige inspanningen het doel van 10o/o duurzame
energieopwekking in 2020 waarschijnlijk niet bereikt zal worden zonder intensivering van het beleid?
zonder een duidelijke intensivering van het beleid het doel van 10Vo duwzame energie opwekking in
2020 niet bereikt zal worden? Zo nee, waarom niet? Kunt u aangeven met welke inspanningen de
provincie op dit moment de grootste bijdrage leveren?
Antwoord:
Wij zijn het eens met uw constatering dat de doelstelling van 10o/o duwzame energieopwekking in
2020 waarschijnlijk niet gehaald zal worden. Het is echter een complexe opgave waarbij meer nodig is
dan intensivering van beleid. Behalve de juiste beleidsmatige randvoorwaarden is het ook van belang
dat het bedrijfsleven wil en kan investeren en dat eindgebruikers, over het algemeen burgers, bereid
zijn de efra investering aan te gaan. Veel van deze investeringen zijn op de lange termijn interessant
maar het blijkt in de praktijk toch vaak lastig om bedrijven en eindgebruikers te verleiden om te
investeren.
Door ruimte te bieden aan initiatieven voor duuzame energieopwekking levert de provincie op dit
moment de grootste bijdrage. Recent is in de PRS aan innovatieve initiatieven voor duuzame
energieopwekking extra ruimte geboden via de zogenaamde experimenteerruimte voor energie.
Daamaast is de provincie op verschillende manieren actief om nieuwe consortia en ontwikkeling van
opschaalbare business cases te ondersteunen.

2.

Op welke wijze kan de provincie volgens u een extra impuls geven aan een coalitie van
maatschappelijke organisaties, bedrijven, overheden en burgers om het gestelde doel voor 2020 wel te
realiseren en vervolgens op koers te blijven naar ons doel van een energie neutrale provincie in 2O40?
Ziet u bijvoorbeeld kansen door als provincie een coalitie te smeden die gezamenlijk de schouders
eronder gaat zetten, bijvoorbeeld samen met de Economic Board en het netwerk Utrecht 2040?
Antwoord:
Hier zien we inderdaad een belangrijke rol voor de Economic Board Utrecht (EBU). Het smeden van
coalities en het versnellen van totstandkoming van nieuwe business cases is 'core business' voor de
EBU. Zoals u ook in de inleidende tekst aangeeft werkt de EBU op dit moment aan een consortium
waarmee 50.000 Nul Op Meter woningen in de regio gerealiseerd zullen worden.
Daamaast wordt ook door het 2040 netwerk inspanning geleverd om coalities tot stand te brengen om
de energietransitie te versnellen. Daarbij wordt samenwerking gezocht met EBU om zo optimaal
gebruik te maken van elkaars netwerken. Op dit moment wordt onder andere samengewerkt in het
kader van Duuzaam Door (een Rijksprogramma voor sociale innovatie van regionale duuzame
ontwikkeling) en de nieuwe Staat van Utrecht, die op 15 december verschijnt.
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Welke rol ziet de provincie voor zich zelf om de opgaven op het gebied van energiebesparing te helpen
realiseren?
Antwoord:
Voor het realiseren van de opgaven op het gebied van energiebesparing moeten heel veel spelers
betrokken zijn en samenwerken. De provincie kan een belangrijke faciliterende rol spelen, door zelf of
via de EBU, bij te dragen aan de totstandkoming van nieuwe coalities, nieuwe verdienmodellen en
nieuwe partnerships. Door dergelijke ontwikkelingen te koppelen aan de eigen bedrijfsvoering en als
launching costumer op te treden wordt een extra impuls gegeven en wordt een helder signaal
afgegeven. Ook via het spoor van de vergunningverlening kan de provincie bijdragen aan
energiebesparing.

4.

Kunt u ook aangeven hoe de transitie naar een duuzame energie benut kan worden voor regionale
werkgelegenheid? Hoeveel banen zullen daar gedurende welke periode mee gemoeid kunnen zijn?
Antwoord:
De energietransitie vormt voor meer en meer bedrijven een economische kans. Dit komt niet alleen
doordat MKB bedrijven professioneler zijn geworden maar ook door de doorontwikkeling van
energietechnieken die steeds efficiënter worden en financiële partijen die bereid zijn hun
financieringshorizon te verlengen. We zien dit terug in het aantal bedrijven dat binnen deze branche
start en kansen weet te vezilveren. Goede Utrechtse voorbeelden zijn Snappcar en Solease. Deze
ondememingen groeien sterk via een succesvolle crowdfunding campagne en een nieuw finciersmodel
voor zonnepanelen.
Volgens de SER zal het Nationale Energieakkoord minstens 15.000 extra banen opleveren, de meeste
al in de komende jaren. Die banen zitten vooral in de bouw- en installatiesector, maar er komen ook
nieuwe banen op het gebied van schone technologie en energiebesparing. We beschikken niet over
schattingen van werkgelegenheidseffecten op regionaal niveau.
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