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Motie DUURZAAMHEIDSFONDS

Provinciale Staten van Utrecht, in vergadering bijeen op 9 juli 2018, ter bespreking van het
State nvoo rste I Kadernota 2OI9,

Constaterende dat:
o De Provincie Utrecht de energietransitie een warm hart toedraagt en de omschakeling naar

alternatieve energiebronnen voortvarend wil oppakken. Echter het Utrechtse tussendoel van
tO%in 20201ver buiten bereik is en zo de doelstelling van een klimaatneutrale provincie in

2O4Oin geding komt;
o ln de betere wijken iedereen er met goede isolatie en eigen duurzame energieopwekking

vaker warmpjes bijzit, terwijl mensen met een lager inkomen moeten afwachten tot hun
woning verduurzaamd wordt terwijl ze hun energierekening zien stijgen;

o Dit de valkuil van de energietransitie is : een katalysator van de verdiepende kloof tussen arm
en rijk, waarin de zwakste schouders de zwaarste lasten dragen.

Overwegende dat:
o De energietransitie noodzakelijk is, om niet langer afhankelijk te zijn van fossiele

brandstoffen;
¡ Veel bewoners, VvE's en andere woningbezitters graag hun woningen beter zouden willen

isoleren, van het gas af en zonnepanelen willen, maar niet over de benodigde financiële
middelen beschikken;

o De provincie de gemeenten, indien nodig, dient aan te sporen dat ook de

woningbouwcorporaties hier hun verantwoordelijkheid dienen te nemen;
o Het voor veel woningbezitters van belang is dat de benodigde investeringen voor de

verduurzaming uiteindelijk tenminste gelijk zijn aan de opbrengsten door verlaging van de

woonlasten;
¡ Dat het soms lastig is om als VvE financiering te krijgen om het complex te verduurzamen en

particulieren soms hoge hypotheken hebben die ook onder water kunnen staan.

Draagt het college van GS op
- De mogelijkheid van een (revolverend) energiefonds te onderzoeken, waar particulieren,

VvE's en andere initiatiefnemers geld kunnen lenen om ¡nvesteringen te doen voor de

verduurzaming van hun woningen en bij de begroting2OL9 hiervoor in beeld te brengen wat
hier voor nodig is.

En gaan over de orde van de dag,
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Annet Krijgsman

1
Energieagenda provincie Utrecht 2016-2079




