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Duurzaam Door - provincie Utrecht

Geachte heer Van Raaij,
Met veel genoegen schets ik u onze ambitie voor het invullen van het programma "Duurzaam Doo/' voor de
provincie Utrecht. De provincie beschouwt duuzaamheid als integraal onderdeel van haar beleid en wil
voorkomen dat haar handelen afgewenteld wordt in plaats en tijd.
Onze visie op duurzaamheid is de laatste jaren aan verandering onderhevig. Beschikten wij in de vorige
coalitieperiode nog over een ruim subsidiebudget en een groot team Duurzaamheid onder de afdeling Milieu,
tegenwoordig vullen wij duurzaamheid op een andere manier in. Zo zijn alle medewerkers van het team
Duuzaamheid ondergebracht in de organisatie bij een specifieke afdeling en hanteren wij duurzaamheid als
een integraal onderdeel van ons provinciale beleid. Voor projecten in onze regio hebben wij geen apart
duurzaamheidsbudget beschikbaar, maar bevorderen wij wel duuzaamheidsmaatregelen, die in principe vanuit
het reguliere budget geflnancierd moeten worden.
Onze inzet is om - waar het past binnen onze kerntaken - duuzaamheid te stimuleren, maar vooral te
faciliteren. Wij zien dat maatschappelijke partners in onze regio tal van (slimme) duurzaamheidsprojecten en
processen opstarten en menen dat zil zeer goed in staat zijn deze gezamenlijk tot een goed einde te brengen.
Met de middelen die ons ter beschikking worden gesteld vanuit het programma "Duuzaam Doo/'willen wij
maatschappelijke netwerken in staat stellen om projecten en processen te verbinden en - waar zinvol en nodig
- een extra stimulans te geven.

Wij hebben aan drie maatschappelijke netwerken gevraagd om gezamenlijk een voorstel te ontwikkelen voor de
besteding van de "Duuzaam Door "- middelen, conform de uitgangspunten van het programma. De netwerken
vullen elkaar op een goede manier aan: De Economic Development Board (EBU) beschikt over een krachtig
economisch netwerk, de regionale werkgroep Communicatie voor Duurzame Ontwikkeling (CDO, in
samenwerking met het lnstituut voor Natuureducatie en Duuzaamheid-Utrecht (lVN)) beschikt over een groot
netwerk op het terrein van natuur- en milieueducatie en tot slot de Natuur en Milieufederatie Utrecht (NMU) met
een uitgebreid netwerk van maatschappelijke organisaties.
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De gezamenlijke netwerken stellen de volgende programma's voor (zie ook de bijlage):

1.
2.
3.
4.

Stimuleren van groene sociale ondememers tot maatschappelijke waarde creatie
Servicepunt voor de energieke samenleving

Energiebesparingbestaandebouw
Circulaireeconomie.
Wij kunnen ons in de voorgestelde programma's uitstekend vinden. Belangrijke waarneming is dat voor alle vier
programma's veel energie aanwezig is, er grote betrokkenheid is bij de achterban van de netwerken en er een
duidelijke behoefte bestaat. Wij zijn van mening dat de programma's een bijdrage kunnen leveren aan een
sociale en economische versnelling van duurzaamheid in onze regio. Onze ambitie is dat bestaande en nieuwe
initiatieven in de regionale samenleving gestimuleerd worden en zullen leiden tot een daadwerkelijke
procesversnelling in duurzaamheid. Concrete resultaten tellen uiteraard ook, maar dat resultaten navolging
krijgen is van veel groter belang.
Wij zijn voornemens de beschikbare middelen vanuit het programma "Duuzaam Doo/' via een
begrotingssubsidie ter beschikking te stellen aan de drie genoemde netwerkorganisaties om invulling te geven
aan de vier voorgestelde programma's. Naast de beschikbaar gestelde middelen voor 2013 (€ 128.000,=) en
2014 (€ t00.000,=) zouden wij ook de resterende middelen uit2012 en eerder (in totaal € 153.590,50) willen
aanwenden voor deze programma's. Vanwege organisatorische redenen zijn middelen die wij in deze periode
hebben aangewend met vergelijkbare doelstellingen voor onder andere ons duuzaamheidsnetwerk
Utrech2040 (ruim € 200.000,=) niet opgevoerd in de SISA-verantwoording. Graag horen wij of u met de inzet
van resterende middelen uit2012 en eerder kunt instemmen.
Penvoerder van de drie organisaties en direct ontvanger van de subsidie is de Natuur- en Milieufederatie
Utrecht (NMU), die de middelen in goed overleg met beide andere netwerken toekent aan de diverse
programma's. Halflaarlijks vindt een voortgangsgesprek plaats tussen de provincie Utrecht, Agentschap.nl en
de drie netwerkorganisaties. Jaarlijks vindt een evaluatiegesprek plaats, waarin de resultaten van het jaar
worden doorgenomen en eventuele koerswijzigingen worden afgesproken. Uiteraard zullen wij het verslag van
elk evaluatiegesprek aan u toesturen.

Wij rekenen erop dat u kunt instemmen met de door ons gekozen aanpak. Wij realiseren ons dat we met onze
keuze minder invloed hebben op de concrete besteding van de beschikbare middelen, maar we hebben er alle
vertrouwen in dat genoemde organisaties deze op een zorgvuldige manier zullen besteden. Tegenover minder
invloed biedt onze keuze - naar onze mening - maatschappelijke partijen een grotere invloed op het effectief
besteden van de middelen voor ondenruerpen die concreet spelen in de samenleving.

Hoogachtend,
Gedeputee

van Utrecht,
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Portefeui llehouder Strategie

Bijlage: Sociale groene innovatie Utrecht, een uitwerking van het Kennisprogramma Duuzaam Dóór'sociale
innovatie voor een groene economie' in de provincie Utrecht, 2013-2014,2e concept - December 2013
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