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21 oktober 2022 

Geachte leden van Gedeputeerde Staten, 

Het klimaatbeleid is even urgent als ambitieus. Niet alleen bewustzijn bij burgers over 
energiebesparing maar zeker ook bij bedrijven en grote industrieën is een belangrijke 
voorwaarde om het beleid te doen slagen. Op 13 oktober verscheen het artikel 
'Besparing van energie in het bedrijfsleven faalt' in dagblad Trouw. Hierin wordt 
aangegeven dat enerzijds bedrijven veel te weinig inzetten op energiebesparing. En 
anderzijds de vergunningvoorschriften in gebreke zijn en toezicht en handhaving 
hierop door de Omgevingsdiensten nog niet de nodige organisatiekracht heeft.  

GroenLinks maakt zich hier zorgen over omdat energiebesparing een belangrijk 
onderdeel is om de klimaatdoelstellingen te halen. Immers energie die we besparen, 
hoeven we ook niet op te wekken. 

Naar aanleiding van bovenstaande heeft GroenLinks de volgende vragen aan het 
college van Gedeputeerde Staten: 

1. Bent u op de hoogte van de hierboven geschetste situatie? Kunt u aangeven 
hoe dit zich vertaald naar de situatie in de provincie Utrecht?  
 

2. Hebben we in de provincie Utrecht grote energieverbruikers en zo ja, welke 
zijn dat?  
 

3. In het artikel van Trouw wordt gesteld dat in nieuwe vergunningen 
voorwaarden opgenomen moeten zijn ten aanzien van energiebesparing, 
maar dat slechts 7 van de 29 Omgevingsdiensten de vergunningen hebben 
aangepast. Wat is de situatie hiervan bij de Omgevingsdiensten (ODRU, 
RUD) in de provincie Utrecht?  
 

4. Stelt de provincie Utrecht, in aanvulling op de vereisten in de Wet 
milieubeheer en de Uitvoeringsverordening subsidie Energietransitie Provincie 
Utrecht 2021, aanvullende eisen/criteria t.a.v. energiebesparing bij 
respectievelijk vergunningverlening en subsidieverlening? Zo ja, welke 
voorwaarden/criteria zijn dat en bij welke vergunningen en subsidies worden 
die eisen opgenomen?  
 

5. Hoe staat het met de toezicht en handhaving op energiebesparing? Zowel 
vanuit de voorschriften die zijn opgenomen in vergunningen en 
subsidiebeschikkingen, als vanuit de energiebesparingsverplichting vanuit de 
Wet milieubeheer? 
 

6. In aanvulling op het opnemen van eisen ten aanzien van energiebesparing in 
vergunningen en subsidieverleningen en het daarop toezien en handhaven, 

https://www.trouw.nl/duurzaamheid-economie/besparing-van-energie-in-het-bedrijfsleven-faalt~b21bb1f0/


kan de provincie ook in gesprek met eigenaren van kantoren, industrie en 
andere bedrijfsruimten, en van daaruit tot afspraken komen over 
energiebesparing en verduurzaming.  
 
Heeft uw college dergelijke afspraken gemaakt? Zo ja, wat zijn deze 
afspraken? Zo nee, is uw college bereid om hier het initiatief voor te nemen, 
bijvoorbeeld middels het sluiten van een convenant?  
 

7. Welke andere mogelijkheden ziet uw college om energiebesparing bij 
bedrijven verder te stimuleren?  

Wij zien uw antwoorden met belangstelling tegemoet.  

Met vriendelijke groet,  
 
Ali Karataş 
GroenLinks 


