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Geacht college van Gedeputeerde Staten,
Het Huis van de Nederlandse Provincies heeft kort geleden bekend gemaakt dat de Europese
structuurfondsen voor hernieuwbare energie door Nederlandse regio’s voor slechts 10% benut worden.
(http://www.nl-prov.eu/nl-prov/hnpewcm.nsf/vWeb/24102011_Bericht6)
Dit betekent dat er voor Nederland nog veel kansen liggen op dit gebied. De fondsen worden volgens deze
publicatie onvoldoende benut omdat er in de regio’s te weinig kennis is over wat hernieuwbare energie is en
wat de mogelijkheden ervan precies zijn.
D66 heeft hierover de volgende vragen aan uw College:
1. Is de provincie Utrecht op de hoogte van de mogelijkheden van deze specifieke structuurfondsen en
in hoeverre wordt door de provincie Utrecht reeds gebruik gemaakt van deze structuurfondsen?
2. Is GS het met D66 eens dat het gewenst is dat deze beschikbare structuurfondsen zoveel mogelijk
benut worden? Zo nee, waarom niet. Zo ja, op welke wijze probeert GS dit voor deze fondsen te
realiseren?
D66 ziet mogelijkheden in het opzetten van een Duurzame Energie Ontwikkelingsmaatschappij,
overeenkomstig de ontwikkelingsmaatschappij Utrecht (OMU).

In de provincie Flevoland is een model voor een Duurzaam Ontwikkelingsmaatschappij ontwikkeld,
waarmee de provincie beoogt een versnelling aan te brengen in de realisatie van duurzame
energieprojecten. De provincie Flevoland werkt hierin samen met gemeenten en een waterschap
alsmede een tweetal nutsbedrijven. Door de inzet van een relatief beperkte bijdrage vanuit de
provincie wordt - overeenkomstig het OMU - een sterke hefboomwerking bereikt ten aanzien van
de mogelijkheden voor bancaire financiering.
3. Is het college het met D66 eens dat een werkwijze vergelijkbaar met het OMU, tot een Duurzame
Energie ontwikkelingsmaatschappij kan leiden die een versnelling aan kan brengen in de realisatie
van duurzame energieprojecten? Zo nee, waarom niet?
4. Zo ja, is het college bereid de mogelijkheden te onderzoeken voor een vergelijkbare aanpak vanuit
de provincie Utrecht, deze aanpak te vergelijken met de beoogde aanpak voor een
Ontwikkelingsmaatschappij Utrecht (OMU), hierbij de mogelijkheden van de Europese
Structuurfondsen te betrekken en Provinciale Staten hierover te informeren voor 1 april 2012?
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