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Onderwerp: Beantwoording schriftelijke vragen ex art. 47 RvO aan het College van GS, gesteld door de
heren N.J.P. Hoefnagels en J.P.M. Peters van D66 betreffende de inzet van de provincie op het gebied
van duurzame energie (d.d. 14-11-2011)
Toelichting:
Het Huis van de Nederlandse Provincies heeft kort geleden bekend gemaakt dat de Europese
structuurfondsen voor hernieuwbare energie door Nederlandse regio’s voor slechts 10% benut worden.
(http://www.nl-prov.eu/nl-prov/hnpewcm.nsf/vWeb/24102011_Bericht6)
Dit betekent dat er voor Nederland nog veel kansen liggen op dit gebied. De fondsen worden volgens deze
publicatie onvoldoende benut omdat er in de regio’s te weinig kennis is over wat hernieuwbare energie is en
wat de mogelijkheden ervan precies zijn.
D66 heeft hierover de volgende vragen aan uw College:
1. Is de provincie Utrecht op de hoogte van de mogelijkheden van deze specifieke structuurfondsen en
in hoeverre wordt door de provincie Utrecht reeds gebruik gemaakt van deze structuurfondsen?
Antwoord:
Ja, de provincie Utrecht is op de hoogte van de Europese Structuurfondsen (EFRO). De EFROmiddelen voor de provincie Utrecht zijn voor de huidige periode allemaal beschikt. Hernieuwbare
energie was hierbij geen specifieke prioriteit, wel Innovatie en ondernemerschap en het attractiever
maken van regio's en steden. Van het geld is mét en ín de Provincie Utrecht o.a. het Utrecht
Sustainability Institute (USI) mogelijk gemaakt.

2. Is GS het met D66 eens dat het gewenst is dat deze beschikbare structuurfondsen zoveel mogelijk
benut worden? Zo nee, waarom niet. Zo ja, op welke wijze probeert GS dit voor deze fondsen te
realiseren?
Antwoord:
Ja, mits passend binnen vigerend provinciaal beleid.
Voor de periode 2014-2020 komen nieuwe (specifieke) structuurfondsen vrij. De Europese
Commissie wil dat daarvan door rijke regio’s minimaal 20% wordt besteed aan activiteiten die
bijdragen aan een ‘koolstofarme economie’ (o.a. energie-efficiency en hernieuwbare energie). De
besluitvorming hierover komt op dit moment op gang en is naar verwachting eind 2012 afgerond.
Eén van de randvoorwaarden voor de nieuwe structuurfondsen van de Europese Commissie zal naar
alle waarschijnlijkheid zijn dat regio’s een Slimme Specialisatie Strategie (Smart Specialisation
Strategy) opstellen waarin ze aangeven hoe ze de voor hun regio specifieke kansen op het gebied
van innovatie kunnen verzilveren. De provincie Utrecht is hier in Landsdeel-West verband bij
betrokken. Rond de zomer van 2012 willen de provincies een eerste inventarisatie doen van
mogelijke ideeën voor besteding van het geld. Zodra de mogelijkheid zich voordoet kan dan een
doortimmerd plan worden overlegd.
.
Toelichting:
D66 ziet mogelijkheden in het opzetten van een Duurzame Energie Ontwikkelingsmaatschappij,
overeenkomstig de ontwikkelingsmaatschappij Utrecht (OMU).
In de provincie Flevoland is een model voor een Duurzaam Ontwikkelingsmaatschappij ontwikkeld,
waarmee de provincie beoogt een versnelling aan te brengen in de realisatie van duurzame energieprojecten.
De provincie Flevoland werkt hierin samen met gemeenten en een waterschap alsmede een tweetal
nutsbedrijven. Door de inzet van een relatief beperkte bijdrage vanuit de provincie wordt - overeenkomstig
het OMU - een sterke hefboomwerking bereikt ten aanzien van de mogelijkheden voor bancaire
financiering.
3. Is het college het met D66 eens dat een werkwijze vergelijkbaar met het OMU, tot een Duurzame
Energie ontwikkelingsmaatschappij kan leiden die een versnelling aan kan brengen in de realisatie
van duurzame energieprojecten? Zo nee, waarom niet?
Antwoord:
Nee, de versnelling in de realisatie van energieprojecten komt niet vanuit de overheid, maar zal
moeten komen vanuit de markt. De provincie is daarbij primair verantwoordelijk voor het
(ruimtelijk) faciliteren van initiatieven en voor het stimuleren van innovaties die een bijdrage
kunnen leveren aan de beoogde versnelling. De rol die de provincie Utrecht kiest is dus gericht op
haar kerntaken in het ruimtelijk en economisch domein. Dat maakt het energievraagstuk integraal
onderdeel van onze kerntaken in plaats van een separaat beleidsterrein waar vanuit de provincie
regie op wordt gevoerd.
4. Zo ja, is het college bereid de mogelijkheden te onderzoeken voor een vergelijkbare aanpak vanuit
de provincie Utrecht, deze aanpak te vergelijken met de beoogde aanpak voor een
Ontwikkelingsmaatschappij Utrecht (OMU), hierbij de mogelijkheden van de Europese
Structuurfondsen te betrekken en Provinciale Staten hierover te informeren voor 1 april 2012?

Antwoord:
Nee, het College ziet geen aanleiding om de mogelijkheden te onderzoeken voor een vergelijkbare
aanpak vanuit de provincie Utrecht. De provincie Utrecht richt zich voor wat betreft het
energievraagstuk primair op de kerntaken. Voorbeelden zijn de aandacht voor energiebesparing en
duurzame energie bij de herstructurering van bedrijventerreinen en het stimuleren van de rol van de
landbouw bij de energietransitie via de Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie en de Agenda Vitaal
Platteland. Bij de verkenning van de nieuwe ronde Europese Structuurfondsen voor 2014 – 2020
zullen de kansen voor concrete marktinitiatieven in onze regio op het gebied van de energietransitie
worden meegenomen (zie ook vraag 2).
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