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Motie structurele biidrage aan energietramitie

Provinciale Staten van Utrecht, in vergadering bijeen op 5 november 2018 voor de bespreking
van de Begroting 2019;

Constaterende dat:
- in de begroting 2019 meerdere posten zijn opgenomen behorende tot het onderwerp

energietransitie maar erin de meerjarenbegroting (vanaf 2020) voor dit onderwerp geen

budget is opgenomen;

dat in de afspraken rondom het interbestuurlijk programma met Rijk en gemeenten

energietransitie als één van de peilers is opgenomen;

Overwegende dat:
- het voor de provincie Utrecht gewenst is langjarige afspraken aan te kunnen gaan over

energietransitie;

de meerjarenbegroting van de provincie een fors positief resultaat voor de komende
jaren laat zien, waardoor geld beschikbaar is om meerjarige problemen op te lossen;

Gedeputeerde Staten heeft aangegeven dat om de doelen te halen er meer nodig is dan de
provincie nu doet, maar nog geen concreet voorstel heeft voorgelegd aan Provinciale Staten

om de bijdrage van de provincie te intensiveren;

Bij een tijdige inventarisatie van de mogelijkheden, het nieuw college een vliegende start kan

maken met de benodigde intensivering;

Spreekt als haar mening uit:
- dat het onderwerp energietransitie, overeenkomstig vele andere beleidsterreinen,

structurele financiering behoeft;

het wenselijk is dat voor de Provinciale Staten verkiezingen van maart 2019 inzicht te
hebben in de mogelijkheden die de provincie Utrecht heeft om de Energieagenda verder
uit te voeren,zodat de volgende Provinciale Staten keuzes kunnen maken over de

gewenste inzet.

Besluit:

de incidenteel beschikbare middelen voor energiete#bvan 2 miljoen per jaar,

structureel te maken;

Draagt het college van Gedeputeerde Staten hiervoor op om:
- dit vast te leggen in het overdrachtsdocument 2019 door minimaal 2 miljoen per jaar

mee te nemen als structureel materieel programmabudget voor energietransitie;

te onderzoeken welke rollen de provincie kan kiezen en welke instrumenten zij kan

ontwikkelen om de energietransitie te versnellen in lijn met de doelen uit de

Energieagenda;



hierbij in beeld te brengen welke financiële middelen en expertises, er nodig zijn om dit
op te pakken, waarbij verschillende opties of scenario's worden uitgewerkt in de vorm
van een menukaart en deze voor de Provinciale Statenverkiezingen aan PS te verstekken;

En gaat over tot de orde van de dag.
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