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ONDERWERP BEANTWOORDING SCHRIFTELIJKE VRAGEN

Nadere opgave besteding provinciaal Energiefonds

Geachte heer Dercksen,

Toelichting:
In de toelichting bij de schriftelijke vragen schreef u het volgende:
U stuurde op 29 augustus 2020 een memo over de voortgang van het energiefonds. Een revolverend fonds met
een vermogen van 21 miljoen euro. In de memo wordt verslag gedaan van de stand van zaken tot op 30 juni
2020. Van de 21 miljoen is inmiddels 8,1 miljoen geïnvesteerd en resteert er nog 12,9 miljoen. In de memo
wordt globaal verslag gedaan in welke soort projecten werd geïnvesteerd, maar niet in welke specifieke
projecten en voor welk bedrag. Er is sprake van een provinciaal deel en een deel van de gemeente Utrecht.
De Partij voor de Vrijheid heeft daarover de navolgende vragen;
1.

De Partij voor de Vrijheid wil om haar controlerende functie te kunnen uitoefenen, graag een nadere
opgave ontvangen van de 85 individuele projecten, met de volgende gegevens: Datum, Project naam,
soort, geïnvesteerd bedrag, postcode en alleen de naam van de subsidie ontvanger
Indien noodzakelijk, wilt u deze gegevens desnoods onder geheimhouding verstrekken?
Antwoord:
De Stichting Energietransitie Utrecht (SETU) is beheerder van twee fondsen, een provinciaal fonds en
een gemeentelijk fonds. Het provinciaal fonds is gevuld met een lening van €16 mln. van de BNG. De
provincie Utrecht heeft SETU een subsidie verstrekt in de vorm van een garantstelling voor deze
lening. In de subsidiebeschikking is de rapportageverplichting opgenomen om jaarlijks een overzicht te
verstrekken van alle uitstaande financieringen. Dit overzicht bevat geen postcodes en namen van
kredietontvangers omdat wij dit niet noodzakelijk achten voor de toetsing aan de subsidievoorwaarden.
De namen zijn echter wel voor ambtelijk gebruik aan ons verstrekt. In bijlage 1 vindt u de gegevens die
aan ons beschikbaar zijn gesteld en tevens openbaar zijn. Hierin ontbreken de namen van
kredietontvangers die geen expliciete toestemming hebben gegeven aan SETU voor openbaarmaking
van hun gegevens. Deze namen worden onder geheimhouding aan u verstrekt (zie bijlage 2). Het gaat
immers over financiële gegevens van partijen waar de provincie geen directe relatie mee heeft en
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waarvan wij de belangen niet onnodig willen schaden. Alleen de postcode ontbreekt in de bijlagen
omdat deze niet apart geregistreerd wordt door SETU. Wel wordt aangegeven in welke gemeente het
project zich bevindt.

2.

Hoewel de gemeente Utrecht een eigen aandeel heeft in dit energiefonds en er voor de gemeente
Utrecht 26 projecten zijn uitgevoerd is er ook één project voor Utrecht uit het provinciale fonds
gefinancierd. Welk project betreft dit en waarom is dat gedaan?
Antwoord:
Dit betreft de financiering aan Alliantie+. Hun aanvraag betrof de financiering van meerdere ‘nul-op-demeter (NOM)-projecten in diverse gemeenten in de provincie Utrecht verspreid over een aantal jaren,
waarvan de eerste in de gemeente Utrecht. De financiering zou dus grotendeels worden aangewend
buiten de gemeente Utrecht. Daarom is dit project vanuit het provinciaal fonds gefinancierd. Echter
zoals eerder vermeld in de statenbrief (2019MM148) en memo (2020MM137) is dit anders gelopen en
wordt de werkwijze van deze kredietverstrekking geëvalueerd. Hierover wordt u zoals toegezegd nog
nader geïnformeerd. In tabel 2 van de memo staat dit project onder "gemeente Utrecht" terwijl dit
onder "provincie-breed" had moeten staan. In bijlage 1 en 2 bij deze beantwoording is dit inmiddels
aangepast.

3.

Nergens lezen wij in de memo, wat de uitvoeringkosten bedragen. Wilt u de uitvoeringskosten over de
afgelopen jaren alsnog verstrekken of ter inzage geven? Zo nee, waarom niet.
Antwoord:
De uitvoeringskosten van de organisatie, bedroegen in de afgelopen 2 jaar:
2018: € 355.120
2019: € 498.508
De uitvoeringskosten in 2018 zijn relatief laag omdat dit het opstartjaar van het provinciale fonds betrof
en het operationele team pas medio 2018 op sterkte was. De gerealiseerde uitvoeringskosten passen
binnen de bij de subsidieaanvraag behorende meerjarenbegroting.
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