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GROENLINKS
Motie'lndicatoren Energietransitie'

Provinciale Staten van Utrecht, in vergadering bijeen op 2 novem ber 2015, aan de orde hebbende de
Programmabegroting 201 6 (PS201 SpSl 1 );

Constaterende dat:
- Het versnellen van de energietransitie een belangrijk speerpunt is in het coalitieakkoord ,ln

Verbinding';
- De Provinciale Staten_op 22iuni 2015 de motie'Agenda duurzame energie'(MS3) hebben

aangenomen waarin Gedeputeerde Staten o.a. de opdracht krijgen om zbrg ie dragen dat met
de op te stellen Energieagenda en het bijbehorende uítvoeringéþrogrammJhet bestaande
provinciale energiedoelvan tenminste 10% hernieuwbare eneigie inZOzO wordt gerealiseerd
en 100% klimaatneutraal in 2040 in zicht komt en de voortgang hierop te monitoren en het
beleid waar nodig hier op bij te stellen;

- Er in de begroting geen indicator is opgenomen om de voortgang op deze energiedoelstelling
te monitoren;

Voorts overwegende dat:
- De Raad voor Leefomgeving en lnfrastructuur in haar recente advies'Rijk zonder CO2: naar

een duurzame energievoorziening in 2050' adviseert om de gebouwde omgeving de komende
20 jaar CO2-neutraal te maken;

- VNO-NCW bij monde van haar voorzitter een vergelijkbare ambitie heeft geuit, namelijk dat de
hele gebouwde omgeving in 2040 energieneutraal of zelfs energielevereñd moet zijn (|ie
nieuwsbericht van 26-9-2015, op de website van VNO_NCW); 

-

- Dlt past bij de ambitie in het coalitieakkoord 'ln Verbinding' om in 2020 in de provincie Utrecht
50.000 Nul-op-de-meter-woningen te hebben gerealiseerd, wat overeen komi met ca. g,jo/o
van de ven¡vachte woningvoorraad in 2020;

- Het verstandig.is om de voortgang op energiebesparing in de gebouwde omgeving te
monitoren en dat gezien bovenstaande het aandeel energie-néutrale woningén daãrvoor een
geschikte indicator is;

- Er enige tijd nodig is om de realisatie van energie-neutrale woningen op te schalen;

Dragen het College van Gedeputeerde Staten op:

- Met spoed uitvoering te geven aan motie'Agenda duurzame energie' (Ms3);
- Als onderdeel hiervan de twee onderstaande indicatoren te ontwiklelen om de voortgang op

het aandeel hernieuwbare energie en nul-op-de-meter-woningen te monitoren;.
- Deze indicatoren vanaf 20i 6 op te nemen in de programmabégroting.

En gaan over tot de orde van de dag

Huib van Essen
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