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Prouinciale Staten
Utrecht
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MOtie DUURZAAMHEIDSFONDS
Provinciale Staten van Utrecht, in vergadering bijeen op 5 november 2018, ter bespreking van het
Statenvoo rstel Progra m ma begroti n g 2019,

Constaterende dat:

r

De Provincie Utrecht de energietransitie een warm hart toedraagt en de omschakeling naar

o
o

alternatieve energiebronnen voortvarend wil oppakken. Echter het Utrechtse tussendoelvan
L0%in2O2OL ver buiten bereik is en zo de doelstelling van een klimaatneutrale provincie in
2040 in geding komt;
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;
Dit de va lkuil va n de energietransitie is : een kata lysator voor een kloof tussen a rm 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;

o

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;
Uit het overzicht van GS Fondsen Energiebesparing (subsidies en leningen) Utrecht blijkt dat
er veel verschillende regelingen zijn, waar niet alle gemeenten aan deelnemen;
Via de SVn Stimuleringsfonds Volkshuisvesting diverse regelingen met een bepaald
rentepercentage worden aangeboden;
De provincie de gemeenten, indien nodig, dient aan te sporen dat ook de
woningbouwcorporaties hier hun vera ntwoordelijkheid dienen te nemen;
Voor velen van belang is dat de benodigde investeringen tenminste gelijk zijn aan de
opbrengsten door verlaging van de woonlasten.
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Draagt het college van GS op
Het gebruik van de bestaande duurzaamheidsregelingen aantrekkelijker te maken door het
gevraagde rentepercentage te verlagen;
Te stimuleren dat alle gemeenten geschikte duurzaamheidsregelingen aanbieden aan haar
burgers, organisaties en bedrijven
PS uiterlijk juni 2019 te informeren over de voortgang van het gebruik van de

duurzaamheidsleningen.
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tot de orde van de dag,
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da provincie Utrecht 20t6-20L9
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