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Geachte heer Boswijk,

Toelichtinq:
Vorige maand maakte de Provincie Noord-Holland bekend dat ze actief de meer dan 50 energie coöperaties
gaan ondersteunen die actief zijn in de Provincie Noord-Holland en hiervoor de aankomende 3 jaar I
miljoeneuro beschikbaar stellen. Energie coöperaties staan dicht bij de samenleving en kunnen hierdoor vaak

ingewikkelde projecten, die grote investeerders niet lukken te realiseren, wel voor elkaar krijgen. De druk om de

energietransitie tot een succes te maken neemt toe net als het aantal energie coöperaties. Dit is voor het CDA

aanleiding tot het stellen van de volgende vragen:

1. ls bij GS bekend hoeveel energie coöperaties er actief zijn in de Provincie Utrecht?

Antwoord:
Bij GS is niet exact bekend hoeveel energiecoöperaties er actief zijn in de provincie Utrecht. We weten

wel dat het er meer dan 30 zijn. Daarnaast kunnen er nog een aantal kleinere coöperaties actief zijn,

die voornamelijk op kleine projecten acteren. ln de praktijk heeft bijna elke gemeente minstens één

energiecoöperatie.
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2. Worden energie coöperaties op enige manier al ondersteunt door de Provincie Utrecht? Zo ja, op welke
manier? Zo niet, is GS hiertoe bereidt?

Antwoord:
De energiecoöperaties in onze provincie worden op dit moment ondersteunt door de Natuur en Milieufederatie
Utrecht (NMU). De NMU fungeert als een servicepunt, waar energiecoöperaties vragen kunnen stellen en de

NMU denkt met de coöperaties mee. Daamaast heefr de NMU ook een netwerkfunctie voor de

energiecoöperaties. De provincie Utrecht ziet dat lokale energiecoöperaties een belangrijke rol kunnen spelen

binnen de energietransitie. Daarom wordt op dit moment een tweetal plannen uitgewerkt om lokale

energiecoöperaties te ondersteunen. Een van deze plannen focust zich op het professionaliseren van

energiecoöperaties en het bevorderen van kennisuitwisseling. Dit plan wordt uitgewerkt samen met de NMU en

REScoopNL (coöperatie van duuzame energiecoöperaties). Een ander plan wat nu nader wordt uitgewerkt
focust zich op het ondersteunen van energiecoöperaties bij het stimuleren van zon-op-dak.

Hoogachtend,
Gedeputeerde staten van Utrecht,

Voozitter,

Secretaris
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