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Nr. Vraag / Input
1
Vraag: Mooi om te lezen van de voortgang, erg positief.
Een groot compliment aan GS voor de voorbeelden
genoemd in de brief en de duidelijke tekst. Frustrerend
om te lezen dat rijksbeleid nog steeds af en toe in de weg
zit. We gaan ervanuit dat er via IPO en vanuit de provincie
zelf stevig gelobbyd wordt richting het rijk om deze
barrières te verwijderen.

2

Vraag: Is GS op de hoogte van initiatieven als deze:
ttps://www.nrc.nl/nieuws/2021/11/19/een-energiezuinighuis-ruikt-anders-2-a4066147 , waarin op laagdrempelige
wijze advies wordt gegeven om te isoleren en ventilatie te
verbeteren? In hoeverre is dit nu ook al onderdeel van de
AIE, of kan dit toegepast worden met hulp van het
eerdere onderzoek om die ondersteuning juist bij de
meest kwetsbare groepen aan te bieden?

Antwoord / Reactie
Provincie Utrecht heeft een actieve lobby op de barrières die de
energietransitie in de weg zitten. Aangezien alle provincies hier tegen
aan lopen wordt de belangenbehartiging zo veel mogelijk opgepakt in
IPO verband. Dat gebeurt tevens in nauwe afstemming met de VNG
waarin zo veel mogelijk samen opgetrokken wordt. Een recent
voorbeeld is het gezamenlijke position paper van 17 november waar
mede op onze voorspraak ook aandacht is voor de inclusieve
energietransitie (https://www.ipo.nl/media/tqpjrb1f/postion-paperipo-vng-uvw-cd-klimaat-en-energie-17-november-2021-29.pdf)
Natuurlijk pleegt provincie Utrecht zelf ook inzet op onderdelen die
voor ons van uitzonderlijk belang zijn. Dit is terug te lezen in het
Utrechts Aanbod en zal tevens te zien zijn in de public affairs strategie
Den Haag 2021-2025 die eind dit jaar naar PS verzonden wordt. Een
concreet voorbeeld is onze oproep aan de Tweede Kamer om
gemeenten financieel te helpen gebouwen aardgasvrij te maken
(https://www.provincie-utrecht.nl/aardgasvrij-niet-alleen-leren-maarvooral-realiseren).
Ja, we zijn bekend met dergelijke initiatieven. In vrijwel alle gemeenten
wordt er op laagdrempelige wijze advies gegeven om te isoleren en
ventilatie te verbeteren, o.a. door de inzet van energiecoaches of
ambassadeurs mede met financiële ondersteuning vanuit het
programma. Er komen rijksgelden beschikbaar voor gemeenten om
kwetsbare huishoudens met een hoge energierekening en/of een
slechte energetische staat van hun woning te ondersteunen.
We onderzoeken samen met gemeenten hoe we de impact van de
middelen kunnen vergroten. Bijvoorbeeld door co-financiering van
aanpakken hiervoor. Tot slot, de gemeente Leusden doet ervaring op
met het genoemde initiatief uit het artikel in de wijk Alandsbeek en zal
haar ervaringen met ons delen.
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