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Onderwerp Statenbrief:
Uitvoeringsverordening Subsidies Energietransitie provincie Utrecht 2020
Voorgestelde behandeling:
Ter informatie

Geachte dames en heren,
Inleiding
Het Programma Energietransitie 2020-2025 heeft tot doel de energietransitie in de provincie Utrecht te versnellen
met aandacht voor haalbaarheid en betaalbaarheid, participatie en samenwerking. Het verstrekken van subsidies
is een belangrijk instrument voor het realiseren van deze doelstelling. In het programmaplan is aangegeven dat
als toetsingskader voor het verstrekken van subsidies een uitvoeringsverordening wordt opgesteld. Via deze
statenbrief informeren wij u over de Uitvoeringsverordening subsidies Energietransitie provincie Utrecht (USET)
die wij op 8 september 2020 hebben vastgesteld.
Voorgeschiedenis
▪
Op 29 januari 2020 hebben PS het Programmaplan Energietransitie 2020-2025 vastgesteld.
▪
Op 4 maart 2020 hebben PS besloten de nota Financieringsbeleid provincie Utrecht vast te stellen en zijn GS
gemandateerd onder voorwaarden, zoals beschreven in de nota, financieringsinstrumenten in te zetten. De
USET is opgesteld op basis van deze voorwaarden en zal in beperkte mate gebruik maken van de
mogelijkheid om garanties te verstrekken.
Essentie / samenvatting:
Via de USET kunnen projecten worden ondersteund die bijdragen aan: energiebesparing en opwekking bij
inwoners, maatschappelijke organisaties en bedrijven; grootschalige projecten voor duurzame
elektriciteitsopwekking; duurzame opwekking via collectieven en participatietrajecten; energieopwekking middels
duurzame warmtebronnen, inclusief de opslag, transport en distributie van deze energie; energieopwekking
gebruikmakend van verkeersinfrastructuur. De ondersteuning betreft vooral procesondersteuning die nodig is om
investeringen in energiebesparing en duurzame opwekking (sneller) van de grond te krijgen. Bijvoorbeeld
subsidies voor het ontzorgen van doelgroepen bij verduurzaming, voor haalbaarheidsonderzoeken, milieustudies
en andere vormen van advisering voor een betere inpassing in de omgeving en voor professionalisering van
energiecoöperaties. Voor het financieren van de investeringen zelf zijn in veel gevallen andere fondsen
beschikbaar zoals het Energiefonds Utrecht (EFU), ROM Investeringsfonds, landelijke fondsen zoals het

Nationaal Warmtefonds en de SDE-regeling. De subsidievoorwaarden van de USET zijn zo opgesteld dat het een
hulpmiddel kan zijn bij het verkrijgen van toegang tot deze fondsen.
Garanties en leningen worden uitsluitend ingezet daar waar het in de USET expliciet wordt vermeld. Vooralsnog
is dit alleen bij innovatieve financieringsconcepten zoals gebouw-gebonden financiering omdat hier sprake is van
marktfalen. Het gaat om garanties (geen leningen) van maximaal € 1,5 mln. per aanvraag tot aan een plafond van
€ 3,75 mln. De meeste subsidiabele activiteiten (proces- en projectondersteuning) lenen zich niet voor garanties
of leningen omdat er geen sprake is van een verdienmodel. Ook kunnen partijen in veel gevallen een beroep
doen op lokale, regionale of landelijke fondsen voor leningen en garanties. Bij garanties voor gebouw-gebonden
financiering is op dit moment nog zoveel sprake van maatwerk dat in de USET per casus wordt gekeken naar het
risicoprofiel, looptijd, zekerheden, rente en premiebestanddeel en eventuele toe te passen staatssteunregels.
Hierbij worden de richtlijnen uit de nota financieringsbeleid gehanteerd.
Vanwege de diversiteit aan organisaties en activiteiten die kunnen bijdragen aan het realiseren van de provinciale
doelstellingen voor energietransitie is de USET opgebouwd uit zeven paragrafen met aparte ‘regelingen’ voor de
verschillende doelgroepen en activiteiten. Op deze manier kan de steun op een transparante en een (met
betrekking tot staatssteun) geoorloofde wijze verstrekt worden. Belangrijk algemeen uitgangspunt is
additionaliteit; subsidies worden vooral ingezet om projecten van de grond te trekken door net dat laatste stukje
financiering bij te dragen of door de aanvrager te helpen bij het verkrijgen van aanvullende financiering.
Aanvragen kunnen worden ingediend vanaf 1 oktober 2020 tot en met 30 juni 2024. De aanvragen zullen op
volgorde van binnenkomst via een doorlopende openstelling behandeld worden totdat het (voorlopige)
subsidieplafond van € 2 mln. is bereikt. Met tussentijdse wijzigingen van zowel subsidieplafond als de regelingen
kan gestuurd worden op de effectiviteit van de uitvoeringsverordening. Voor garanties wordt een apart plafond
ingesteld van € 3,75 mln. aan gewaarborgde gelden. Leningen worden vooralsnog niet verstrekt.
Meetbaar / beoogd beleidseffect
De USET maakt het mogelijk om subsidies te verstrekken voor activiteiten die het besparen of opwekken van
duurzame energie versnellen en opschalen. Hiermee wordt invulling gegeven aan de doelstellingen uit het
Programma Energietransitie 2020-2025 en de beleidsdoelen 4.1 tot en met 4.3 in de programmabegroting.
Financiële consequenties
Vanuit de bestaande (grotendeels) structurele middelen voor energietransitie in de programmabegroting
(programma 4 energietransitie) zal voor de periode 2021 tot en met 2024 in totaal € 12 mln. nodig zijn voor
ondersteuning van projecten via subsidies. Deze inschatting is gemaakt op basis van de subsidies die in 2020 zijn
verstrekt, de huidige pijplijn met (potentiële) subsidieaanvragen en de activiteiten in het programmaplan, die ten
grondslag liggen aan de USET. Daarnaast zal ook een deel van de extra incidentele middelen voor de aanpak
Inclusieve Energietransitie (voorstel Kaderbrief) in de vorm van subsidie worden ingezet. Het gaat om een nog
nader te bepalen deel van in totaal € 8,9 mln. verdeeld over de periode 2021 tot en met 2024. Uw Staten nemen
bij de begroting 2021 een besluit over het beschikbaar stellen van deze extra middelen.
Bij het realiseren van de doelstellingen voor energietransitie is het van belang om in te spelen op kansen die zich
voordoen en initiatieven die zich aandienen. Het ene jaar leidt dit tot meer subsidieaanvragen dan het andere
jaar. Om deze schommelingen te kunnen opvangen zullen wij in het statenvoorstel bij de begroting 2021 een
voorstel doen voor het instellen van een bestemmingsreserve ‘subsidies energietransitie’ en deze weer op te
heffen per 31 december 2024. Een eventuele verlenging van de looptijd zullen wij te zijner tijd opnieuw aan PS ter
besluitvorming voorleggen.
Voor garanties geldt een maximum van € 3.750.000 aan gewaarborgde gelden. Dit bedrag is gebaseerd op 3
pilots voor gebouw-gebonden financiering. Het bedrag past binnen de richtlijnen zoals die door uw Staten zijn
vastgesteld in de nota financieringsbeleid:
De jaarlijkse lasten of baten, die samenhangen met de garantie of lening zijn niet groter dan € 1 miljoen;
Per aanvrager wordt het bedrag van verstrekte garantie of lening de € 5 miljoen niet overschreden;
Het garantieplafond van € 40 miljoen en het leningenplafond van € 20 miljoen wordt niet overschreden.
Dekking voor het financieel risico wordt per individuele aanvraag vastgesteld ten gunste van de reserve
weerstandsvermogen. Het bedrag wordt gedekt vanuit de bestaande middelen voor energietransitie in de
programmabegroting.
Vervolgprocedure / voortgang
Het besluit wordt gepubliceerd in het Provinciaal Blad en komt daarna te staan op
www.officiëlebekendmakingen.nl (provinciaal blad, publicaties) en www.provincie-utrecht.nl (loket, publicaties).

Een digitaal aanvraagformulier wordt ook beschikbaar gesteld via het loket. Daarnaast worden de in de USET
genoemde doelgroepen actief benaderd om hen gericht te informeren over de mogelijkheden.
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