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Introductie
Utrecht bruist van energie. In een periode van 
stijgende energieprijzen en economische crisis, 
nemen burgers en werkgevers het initiatief. Zij 
willen zelf invloed uitoefenen op hun 
energierekening en vaste lasten verlagen. Zij 
investeren in energiebesparing, duurzame 
opwekking en bereiden zich hiermee voor op een 
nieuwe energievoorziening. 
De resultaten van de inwonersenquête 2011 
(bestuursinformatie gemeente Utrecht) laat zien 
dat 31% van de inwoners zich bezig houdt met 
klimaat-

 

en of energieverspilling.  En ook bereid 
zijn om te investeren in maatregelen. Zo geeft 
81% van de inwoners aan dubbele beglazing in 
zijn/haar huis te hebben. Om meer te kunnen 
doen moeten ze daar ruimte  voorkrijgen. 

De Utrechtse gemeenteraad heeft hier al in 2008 
op ingespeeld door een grote ambitie neer te 
leggen om energie en CO₂

 

te besparen. De raad 
heeft op 26 mei 2011 ingestemd met het 
programma en uitvoeringsprogramma Utrechtse 
Energie! Hiermee versnellen we energiebesparing 
en duurzame opwekking in de stad.

De concrete doelstellingen van het programma 
zoals vastgesteld in 2011 zijn:
•30% CO2

 

besparen in 2020 
•20% duurzame energie opwekken in 2020
Belangrijke nevendoelen zijn het vergroten van de 
groene werkgelegenheid, versterken van de 
sociale cohesie in buurten en wijken en verlaging 
van de energielasten voor bewoners en 
ondernemers. 
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Emissies en energiegebruik
Via Stedin en Eneco hebben wij energieverbruikgegevens gekregen van warmte en elektriciteit 
die vertaald zijn naar CO2

 

-

 

emissies. De totale CO2

 

-emissies in de stad zijn 1,6 miljoen ton. Dit 
bestaat voor een groot deel uit elektriciteitsemissies. Om emissies van een stad te bepalen is 
landelijk afgesproken dat emissies van elektriciteitscentrales niet worden meegerekend.
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Emissies en energiegebruik: het grootste deel van de emissies zijn werk gerelateerd 
Stedin en Eneco maken een onderscheid in energieverbruik door bewoners en door bedrijven 
en instellingen. (werkgevers) Dit wijst uit dat de meeste energie word verbruikt door bedrijven 
en instellingen (werkgevers), waarbij elektriciteit het grootste

 

deel is. Opgemerkt moet wel 
worden dat toewijzingen lastig zijn en er een meer gedetailleerde analyse vanuit CBS wordt 
gedaan op het moment.
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Energiebesparing

Duurzame opwekking

Doorkijken naar 2030: klimaatneutraal
De ambitie van de stad om klimaatneutraal te zijn 
in 2030 is groot. We hebben uitgerekend wat er 
allemaal nodig is om richting klimaatneutraal te 
gaan. In de voortgangsrapportage Utrechtse 
Energie! In mei 2012 is hier al aan gerefereerd 
(zie figuur). Alle vormen van energiebesparing en 
duurzame energieopwekking zijn nodig. Het is 
een enorme opgave die alleen kan slagen bij 
voldoende meewerkend Europees en Rijksbeleid. 
Dan nog resteert er een opgave die niet op 
Utrechtse grondgebeid kan worden opgelost. Uit 
een second

 

opinion

 

door het bureau CE Delft* 
blijkt dat deze cijfers reëel zijn. 

Wat leren we op basis van bovenstaande?
1. We moeten als stad niet inzetten op één 
technologie, maar we moeten “alles uit de kast”

 
halen.

2. De ambitie kan alleen gehaald worden als we 
meer dan het Utrechts grondgebied betrekken en 
beleid van Rijk en Europa meewerken. 
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Figuur: De ontwikkeling van de uitstoot van CO2

 

emissies over de tijd bij het nemen van maatregelen.
*CE Delft, augustus 2012: Onderbouwingsnotitie noodzaak wind Lage Weide
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De uitdaging is groot….
30% op energie(lasten) en CO₂-emissies besparen 
is een flinke klus. We moeten met z'n allen alles 
uit de kast halen om de doelstelling te behalen. 
Er is niet één

 

oplossing of één

 

doelgroep, veel 
partners werken samen aan veel oplossingen. 
Waar nu 2% van de Utrechters zonnepanelen op 
hun dak hebben, zal dat misschien wel naar 25% 
gaan in de toekomst. Jaarlijks worden ruim 4.000 
woningen verbeterd en 500 werkgevers doen 
investeringen om energie te besparen. Dit is het 
resultaat van samenwerken met iedereen in de 
stad.

… maar de effecten zijn enorm
Studies en ervaringen laten zien dat 
energiebesparing en energieopwekking veel 
oplevert. In Utrecht stimuleren we collectieve 
initiatieven op buurt en wijkniveau waarmee 
sociale cohesie wordt bevorderd. De 
werkgelegenheid vergroent en neemt toe. 
Bijvoorbeeld het plaatsen van isolatie of 
zonnepanelen kan 16 uur aan werk opleveren. Dit 
is lokale werkgelegenheid. Verder wordt op 
energielasten bespaard. 10 zonnepanelen kost 
eenmalig misschien €6400,-, maar kan wel 20 
jaar rond de €450,-

 

per jaar opleveren en als 
prijzen stijgen wel meer. Een welkom bedrag voor 
veel gezinnen.
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De grote schaal
Omdat de uitdaging groot is, is het noodzakelijk 
projecten ook groot te maken door op te schalen. 
Dit betekent vooral de uitvoering samen doen en 
groepen bijeen brengen, branchegewijs of per 
gebied en wijk. Projecten met grote effecten zijn 
de gezamenlijk aanpakken van woningen, groene 
warmte via stadsverwarming, vergroten aandeel 
zonne-energie en windenergie en verduurzamen 
van kantoorpanden en grote 
onderwijsinstellingen. 

Utrechtse Mix: ondersteunen maar ook 
verantwoordelijkheid nemen
Wat is de rol van de gemeente? We zoeken de 
energie in de stad op en ondersteunen de 
aanwezige initiatieven in de stad. We kijken waar 
belemmeringen zijn en helpen deze wegnemen. 
We prikkelen, brengen mensen bijeen, zorgen 
voor voldoende kennis, helpen bij beschikbaar 
krijgen van financiële middelen en als nodig 
helpen we met de lobby in bij de Rijksoverheid en 
politiek in Den Haag. 

Maar we nemen ook verantwoordelijkheid door 
zelf de gemeentelijke bevoegdheden in te zetten. 
Handhaving is het sluitstuk van de Utrechtse Mix 
en wordt ingezet als er met stimuleren alleen niet 
veel wordt bereikt. 

Visie op de aanpak
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Dit uitvoeringsprogramma

Voortzetten van bestaande projecten
In 2013 -

 

2014 zetten we de gestarte projecten 
door en gaan meer naar uitvoering. We werken 
met onze bestaande netwerken en partners. De 
resultaten die zijn behaald, zetten we door. 
Verder pakken we nieuwe projecten op en richten 
we ons op samenwerking met ‘het peloton’.

Versnellen door extra doelgroep: toeleveranciers
We versnellen de resultaten in 2013-2014 door 
de markt, met name de toeleveranciers, te helpen 
zich te organiseren en door meer in collectieven 
te werken. We organiseren gemeenschappelijke 
opdrachtgeverschappen en het samenwerken van 
branches, VvE’s en bewonersgroepen. 

Verbreden door extra onderdeel: omgeving
Een ander onderdeel waarop we versnellen is het 
integraal meenemen van duurzaamheid bij het 
(her)ontwikkelen van gebieden. Duurzaamheid is 
meer dan gebouwniveau. Door te kijken naar de 
indeling van het hele gebied kan verduurzaming 
efficiënter worden aangepakt. 

Leeswijzer
Het uitvoeringsprogramma is als volgt 
opgebouwd:
Per deelprogramma worden de projecten 
besproken: 
1. Wonen 
2. Bedrijvigheid 
3. Mobiliteit
4. Energieopwekking 
5. Eigen organisatie 
6. Duurzame herontwikkeling
7. Duurzame samenleving

Als laatste wordt de programmaorganisatie 
besproken: het programmamanagement, de 
programmacommunicatie en monitoring.  

Ieder hoofdstuk begint met een algemene 
inleiding, de beoogde effecten en een overzicht 
van de projecten. Vervolgens zoemt het in op 
ieder project afzonderlijk.
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1. Wonen

Waarom?
De stad Utrecht telt ongeveer 130.000 woningen; 
samen zijn deze verantwoordelijk voor ongeveer 
35% van de totale CO2

 

-uitstoot in de stad. 
De ambitie is woningen zo te verduurzamen dat 
alle Utrechtse woningen tezamen 30% minder 
CO2

 

uitstoten dan zij op dit moment doen. 
Hierdoor verlagen de energielasten. Tot aan 2020 
moeten jaarlijks zo'n 14.000 woningen worden 
opgeknapt. Ik het programma is neergelegd dat 
de eerste jaren deze hoeveelheden niet worden 
gehaald, maar wel alle informatie en middelen 
beschikbaar komen. In het programma ligt het 
accent vooral op de bestaande woningvoorraad 
en minder op nieuwbouw. De hoeveelheid nieuwe 
woningen is relatief beperkt (nu zo’n 1.500 
woningen per jaar). Bovendien wordt nieuwbouw, 
door scherpere normen, steeds energiezuiniger.

Informeren Adviseren UitvoeringOntzorgen Financiering Nazorg Handhaving*

Waar staan we nu?
Bij het ondersteunen van particulieren om hun 
woningen energiezuiniger te maken helpen we op 
alle terreinen van informeren tot en met een 
financieel instrument en nazorg. 

Op dit moment concentreren onze activiteiten 
zich op de eerste stappen in het onderstaande  
proces. De schaal waarop de gemeente zich richt 
is doelgericht (wijkgericht, kleinere 
bijeenkomsten). Het accent in de komende 
periode licht enerzijds op daadwerkelijke 
realisatie, en anderzijds op "tonnen maken" door 
meer in groepen van woningen te werken.

•Handhaving wordt ingezet als 
controle op de bouwplaats niet bij 
particulieren
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Wat levert het op?
Energiebesparing in woningen levert ons als stad 
natuurlijk meer op dan uitsluitend CO₂-

 
besparing. 

Bewoners zien de effecten terug in hun 
portemonnee. In een goed geïsoleerde woning 
heb je lagere woonlasten. Zeker voor de lagere 
inkomens is blijvende betaalbaarheid van het 
wonen essentieel. Een woning met een goed 
energielabel is bovendien meer waard. Dat is 
goed nieuws voor de Utrechtse huizenbezitters. 

In tijden waarin de (woning)bouw het moeilijk 
heeft door terugvallende nieuwbouw, krijgt de 
sector een extra impuls door de gezamenlijke 
investeringen in de bestaande woningvoorraad. 

De gemiddelde investeringen die de huidige  
energieadviezen geven voor rendabele 
maatregelen in een woning zijn €

 

4500. Als dit 
ook het gemiddelde is voor de stad, is er een 
markt voor isolatie in de stad ter waarde van 
een half miljard euro. Het benutten van deze 
markt bevordert de (lokale) werkgelegenheid in 
bouw, onderhoud en installatie en vergroent deze 
ook.

1.1 Effecten

Door de aanpak te richten op collectieven 
bevorderen we de sociale interactie tussen buren. 
We zien enthousiaste buurtbewoners samen aan 
de slag gaan, maar ook niet actieve VvE's 
organiseren zich doordat de leden samen aan de 
slag gaan om hun gebouw te verduurzamen.

http://youtu.be/maMtD-R1f5M
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1.2 Overzicht projecten

Duurzame monumenten

Verbeteren 
energieprestatie 
corporatiewoningen: 
3.000 
labelstappen/jaar

Corporaties ondersteunen 
bij uitvoering

Aanpak particuliere 
huurwoningen

Particuliere woningaanpak

Financiering bij huur Duurzaamheidslening 

Informeren: Energiepunt Wonen en Energieambassadeurs

Fonds duurzame 
monumenten

Verbeteren 
energieprestatie 
particuliere 
huurwoningen: 1.000 
woningen/jaar

Verbeteren 
energieprestatie 
particulier 
woningbezit: 2.000 
woningen/jaar

Verbeteren 
energieprestatie 
monumenten
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Resultaat Per jaar

 

10.000 bezoekers van de 
website en 1.000 informatievragen/contacten 
met Energiepunt Wonen (= verdubbeling van de 
resultaten van 2012). In de tien Utrechtse wijken 
is een team van energieambassadeurs actief, dat 
bewoners informeert, stimuleert bij het realiseren 
van energiebesparende maatregelen in hun 
woning en hen vervolgens begeleidt naar een 
collectieve aanpak van maatregelen. 

Partners Bewoners van de stad, Woningbouw-

 
corporaties, particuliere verhuurders, 
Energieambassadeurs, Energie-U.

Budget  €

 

150.000,-

Informeren: Energiepunt Wonen en ambassadeurs
De website 'Energiepunt Wonen' is het centraal 
informatiepunt voor energiebesparing in de stad. 
Daarnaast is er een fysieke informatiebalie en een 
telefonisch informatiepunt. Persoonlijke 
informatie over mogelijkheden van energie-

 
besparing wordt zoveel mogelijk gedaan met 
behulp van energieambassadeurs. Deze 
ambassadeurs organiseren in de wijk vrijwillige 
bijeenkomsten om buurtgenoten te informeren 
over energiebesparing. 

De informatievoorziening bouwen we verder uit. 
De woningcorporaties en de particuliere 
verhuurders gaan een inhoudelijke bijdrage 
leveren aan de website. Het actueel houden en 
regelmatig vernieuwen van de website met bijv. 
succesprojecten, landelijke regelingen, is een 
belangrijke voorwaarde voor het succes van het 
Energiepunt Wonen. De aanpak met 
energieambassadeurs wordt uitgebreid naar 
andere wijken in de stad. De gemeente  stelt geld 
beschikbaar voor cursus, zaalhuur, drukwerk en 
kleine bijdragen voor de ambassadeurs. 

Doel Stimuleren energiebesparing bij bewoners in 
de stad. Betrekken van actieve en gemotiveerde 
bewoners bij de uitwerking van het programma.

1.3 Informeren
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Financiering bij huur
In de huurmarkt is sprake van de zogenaamde 
'split incentive': de verhuurder (eigenaar) 
investeert, maar de winst, in de vorm van lagere 
energielasten, komt ten goede aan de huurder. 
Tegelijkertijd staat de investeringscapaciteit van 
corporaties onder druk. Om de investeringen in 
energiebesparing in dit segment te versnellen 
zijn nieuwe financieringsmethoden nodig en is de 
inzet van financiers noodzakelijk. 

Doel Energiebesparing bij huurwoningen door 
nieuwe financieringsmethoden.

Resultaat  Concreet aanbod aan huurders en 
verhuurders (corporaties en particuliere 
verhuurders) voor een nieuwe methode om 
duurzaamheidsingrepen te financieren.

Partners  Woningcorporaties, particuliere 
verhuurders (IVBN, Vastgoedbelang), 
huurdersverenigingen (Bundeling), 
financiers/financiële deskundigen, 
energiebedrijven.

Budget  €

 

70.000,-

Corporaties ondersteunen bij uitvoering
In de prestatieafspraken is vastgelegd dat de 
CO₂-uitstoot van de corporatiewoningen in 10 
jaar tijd (2008-2018) met 20% vermindert. De 
gemeente ondersteunt de corporaties hierbij op 
meerdere manieren. Ten eerste door het 
faciliteren en monitoren van de 
duurzaamheidsafspraken

 

uit Bouwen aan de Stad. 
Ten tweede door het vergroten van het draagvlak 
van huurders voor duurzame renovatie. En ten 
derde door het ontwikkelen van nieuwe financiële 
arrangementen voor huurders en verhuurders bij 
duurzame renovatie (zie project financiering bij 
huur).

Doel  Energiebesparing en lagere woonlasten 
voor huurders. 

Resultaat Realisatie van de afspraken: Woning 
verbeteringen met 3000 labelstappen per jaar.

Partners  Woningbouwcorporaties, 
huurdersverenigingen.

Budget  €

 

280.000,-

1.4 Verbeteren energieprestatie corporatiewoningen 
3.000 labelstappen per jaar
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1.5 Verbeteren energieprestatie particuliere 
huurwoningen: 1.000 woningen per jaar

Aanpak particuliere huurwoningen
De organisatie Vastgoedbelang van particuliere 
huurders, heeft in 2012 landelijk de intentie 
vastgelegd om uiterlijk in 2020 te komen tot een 
verbetering van 80% van de woningvoorraad van 
haar leden tot label C of beter. In Utrecht vertalen 
we dit naar concrete acties. We starten met twee 
pilotprojecten waarbij woningen worden 
gerenoveerd. De pilots worden door de gemeente 
en Vastgoedbelang gezamenlijk opgezet en 
geëvalueerd, waarna de resterende woningen 
worden gerenoveerd. Daarnaast zorgt de 
gemeente voor ondersteunende communicatie via 
de website Energiepunt Wonen. Tevens worden 
via het project ‘financiering bij huur’

 

(zie 1.4) de 
verhuurders ondersteund bij het eenvoudiger 
rendabel maken van de gewenste investeringen.

Doel Energiebesparing bij particuliere 
huurwoningen. 

Resultaat Het energiezuinig maken van 1.000 
particuliere huurwoningen per jaar i.s.m. 
particuliere verhuurders tot label C of beter. 

Partners Vastgoedbelang, IVBN, Verhuurders in 
Utrecht, Huurderorganisaties. 

Budget  €

 

75.000,-
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Doel Energiebesparing grondgebonden 
particuliere woningen.

Resultaat Realisatie van vier consortia van 
bedrijven en het organisatie/ondersteunen van de 
eerste 25 collectieven; In de periode van 3 jaar 
zijn 3.000 woningen naar minimaal label B. 

Partners Eigenaar-bewoners in de stad; VvE’s 
Blok-voor-blok

 

partners; lokale bedrijfsleven.

Budget  €

 

400.000,-

 

+€

 

500.000,-

 

van het Rijk 
(Blok voor Blok subsidie)

Particuliere Woningaanpak
De aanpak om samen met particulieren via 
warmtescans, informatiebijeenkomsten en 
energieadviezen, hun woningen energiezuiniger 
te maken is gestart met een wijk als speerpunt, 
het richt zich nu op alle wijken in de stad 
inclusief alle VvE’s. Kernpunten in de aanpak zijn 
schaalvergroting, nadruk op collectieve aanpak 
en aandacht voor daadwerkelijke ingrepen. 

In de aanpak wordt samengewerkt met de 
partners waarmee de Blok-voor-Blok

 

subsidie is 
gehonoreerd. Blok-voor-Blok

 

is een project 
gestart in 2012 met rijkssubsidie. De rol van de 
“Blok-voor-Blokpartners”

 

is om de aanbodkant 
van de markt te organiseren. Doel is om 
aannemers, installateurs en andere betrokken 
bedrijven samen te laten werken in consortia, die 
aantrekkelijke basispakketten aanbieden aan de 
bewoners. De klant krijgt een helder en 
eenvoudig product, schaalvoordeel (dus 
goedkoper)  en ontzorging  (van aanbod tot en 
met uitvoering).

 

Goede samenwerking tussen 
bedrijven leidt tot lagere kosten en dus lagere 
prijzen in de uitvoering van ingrepen. 
Met nadruk worden Utrechtse bedrijven 
uitgenodigd om deel te nemen aan de consortia, 
zodat ook de lokale werkgelegenheid wordt 
gestimuleerd. 
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Duurzaamheidslening
In 2012 is de duurzaamheidslening

 

ingesteld 
voor particuliere woningeigenaren. De raad heeft 
geld ter beschikking gesteld ten behoeve van de 
eerste 80 leningen. Hiervan zijn nu 10 leningen 
verstrekt en lopen verschillende trajecten en 
informatieaanvragen. Deze lening loopt via SVN. 
In 2013-2014 willen we een vervolg geven aan de 
duurzaamheidslening. In het vervolgtraject wordt 
rekening gehouden met de ervaringen die nu 
worden opgedaan en met de uitgesproken 
intenties van de raad. We houden de mogelijkheid 
open een efficiëntere manier te vinden om 
bewoners financieel te ondersteunen en het geld 
toch meerdere malen in te zetten.   

Doel Energiebesparing bij particuliere woningen.

Resultaat Goed functionerende 
duurzaamheidsleningen

 

die eigenaars en 
bewoners financieel ondersteunen bij 
energiebesparende maatregelen.

Partners Rijk, provincie, financiële instellingen.

Budget  €

 

75.000,-

 

+ fonds: €

 

1.000.000,-
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Resultaat  Energie besparen bij minimaal 30 
(grote) monumenten, met grote spin-off op 
langere termijn. Vereenvoudigen van procedure 
om zonnepanelen te plaatsen door het vaststellen 
van een heldere richtlijn voor monumenten en 
beschermde stads-

 

en dorpsgezichten. 

Partners  Bewoners monumenten, ‘grote', 
professionele eigenaren zoals de stadsherstellen, 
ondernemers, de Universiteit en kerkbesturen.

Budget  €

 

150.000,-

Duurzame monumenten
Utrechts historisch karakter is uniek en van grote 
waarde. Tegelijk zijn de energiekosten bij 
monumenten vaak zeer hoog. Dit is een risico 
voor exploitatie. Behoud van cultuurhistorische 
waarden binnen een gebouw en van de 
archeologische ondergrond is een 
randvoorwaarde voor energiebesparing bij 
monumenten. 
Wij willen energiebesparing stimuleren door het 
aanbieden van adviezen voor duurzame 
monumentenzorg.

 

De adviezen moeten leiden tot 
uitvoering van energiemaatregelen waarbij in 
voldoende mate rekening wordt gehouden met de 
monumentale waarden. Er wordt aangesloten op 
de duurzaamheidsaanpak voor particuliere 
woningen. De energieadviezen voor 
monumentale woningen worden gecombineerd 
met een monumentenadvies. 

Bij andere monumentale gebouwen, zoals de 
historische kerkgebouwen, worden concrete en 
toepasbare adviezen gegeven. Energie besparen 
en instandhouding van het monument door 
middel van het verbeteren van de exploitatie gaan 
hier samen.

Doel Energie besparen en duurzame energie 
produceren bij historische monumenten.



Utrechtse Energie!

COLOFON
Versie 2012.02

Uitvoeringsprogramma

1. Wonen

1.1 Effecten

1.2 Overzicht projecten

1.3 Informeren

1.4 Corporatiewoningen

1.5 Particuliere huurwoningen

1.6 Particulier woningbezit

1.7 Monumenten

2. Bedrijvigheid

3. Mobiliteit

4. Energieopwekking

5. Eigen organisatie

6. Duurzame herontwikkeling

7. Duurzame samenleving

8. Programmaorganisatie

1.7 Verbeteren energieprestatie monumenten
 

2/2

Partners Rijk, provincie, financiële instellingen

Budget  €

 

20.000,-

 

en fonds vanuit tranche 
2011-2012

Fonds duurzame monumenten
Er bestaan nu twee (extra) financieringsbronnen 
voor duurzaamheidsingrepen in monumenten: De 
duurzaamheidslening via SVN voor 
duurzaamheidsingrepen in woningen en het 
Nationaal Restauratiefonds voor restauratie van 
(nationale) monumenten.  Deze twee fondsen 
dekken echter niet de volledige 
financieringsvragen voor duurzame monumenten. 
Niet alle monumenten zijn woningen en niet in 
alle gevallen vallen duurzaamheidsingrepen 
onder de kop ‘restauratie’. Om eigenaren van 
monumenten ook verder te ondersteunen met 
energie besparen is een fonds duurzame 
monumenten in ontwikkeling. De besluitvorming 
over het fonds vindt plaats in de tweede helft van 
2012.

 

In 2013 en 2014 benaderen we eigenaren 
en wordt uitvoering gegeven aan het fonds.

Doel Het stimuleren van energiemaatregelen in 
monumenten door middel van het aanbieden van 
laagrentende leningen uit een revolverend fonds. 

Resultaat

 

Het minimum aantal aan te pakken 
monumenten met een duurzaamheidslening is 
geraamd op 20, naast een tweetal grotere 
monumentale wooncomplexen van in totaal 60 
panden. 
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2. Bedrijvigheid

Waarom duurzame bedrijfsvoering?
In Utrecht wordt de grootste deel van de CO2

 

-

 
uitstoot veroorzaakt door werkgevers in de stad. 
Duurzame bedrijfsvoering is voor steeds meer 
bedrijven interessant, omdat het kosten bespaart, 
maar ook omdat het aantoonbaar 
maatschappelijke verantwoord ondernemen een 
concurrentiefactor is. Zo geeft 60% van de MKB 
bedrijven aan dat zij worden aangesproken op 
duurzaamheid door klanten of toeleveranciers. 

Waar staan we nu?
We stimuleren alle werkgevers met meer dan vijf 
werknemers om te verduurzamen. Dit zijn ruim 
4.700 werkgevers in Utrecht. De prioriteit in het 
eerste jaar van het programma lag bij het in de 
steigers zetten van gebiedsprogramma’s en 
brancheprogramma’s en het bereiken van de 
grootste CO2

 

-uitstotende werkgevers. Daaronder 
vallen de grote industriële werkgevers, grote 
kantoren, zorginstellingen, congreslocaties, 
musea en grote hotels. Die worden ondersteund 
in een branche-

 

en/of gebiedsaanpak. Zowel 
gebiedsgewijs (Lage Weide, Rijnsweerd), als in 
enkele branches (de kantorenmarkt en scholen, 
de zorgsector, de hospitality sector). 

Daarbij zijn we uitgegaan van de kracht van 
bestaande netwerken in de stad. Met hen zijn de 
eerste ondersteuningstrajecten opgezet. Die 
verschillen per sector. We ontwikkelen ook 
generieke instrumenten voor de kleinere 
werkgevers, zoals slimme 
financieringsconcepten, waaronder "matchmaker" 
bijeenkomsten met bankiers en een fonds. Ook 
stimuleren we innovatie en werkgelegenheid door 
bijvoorbeeld het Smart Grids project. En helpen 
we met faciliteiten voor startende en groeiende 
bedrijven in de verduurzamingsector. 
Bij een aantal bedrijven handhaven we de 
milieuwetgeving. Dit doen we omdat handhaving 
noodzakelijk is omdat de regels worden 
overtreden en omdat een bedrijf heeft 
aangegeven niet met het stimuleringsprogramma 
mee te willen werken.

De prioriteit in 2013 en 2014 leggen we bij het 
voortzetten van de ontwikkelde aanpakken in 
concrete uitvoering. Zowel bij bedrijventerreinen 
en branches

 

met een focus op de grootste 1.000 
energie en CO2

 

-uitstoters.
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2.1 Effecten  

Effecten
Investeren in energiebesparing en duurzame 
opwekking loont. Voor werkgevers dalen 
energielasten wat past in een periode waarin 
kostenbesparing belangrijk is. Investeren in 
maatregelen die zich binnen vijf jaar 
terugverdienen, levert gemiddeld 12% 
energiewinst op*. Warmte koude opslag bij 
kantoren kan bijvoorbeeld veel opleveren. De 
meerkosten voor toepassen van warmte-

 

en/of 
koudeopslag bij een aquifer

 

bedragen €

 

150 per 
kW (thermisch). Deze kosten zijn inclusief de 
regeling, warmtewisselaar et cetera. De besparing 
is 40 tot 80 % op het energiegebruik ten opzichte 
van de conventionele koeling. 

We stimuleren investeringen op het gebied van 
energiebesparing en opwekking. Deze 
investeringen leiden tot lokale werkgelegenheid 
op het gebied van installatie en onderhoud.  

Tenslotte leveren deze investeringen een beter 
economisch profiel op van de stad. Een stad waar 
duurzaam ondernemen bovenaan staat, is klaar 
voor de toekomst en trekt ook nieuwe bedrijven 
aan. 

*Dit is op basis van energieadviezen gedaan door de 
gemeente bij 80 kantoren in de stad.
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2.3 Gebiedsgerichte aanpak 1/3

Duurzame Bedrijventerreinen
Afgelopen tijd zijn we met verschillende 
ondernemersverenigingen van 
bedrijventerreinen in gesprek geweest over 
welke aanpak het beste aansluit bij het 
betreffende terrein.

De industrievereniging Lage Weide is 
enthousiast over de mogelijkheden voor 
energiebesparing en verduurzaming bij de 
verschillende bedrijven. Er is gekozen een 
marktconsultatie te houden met mogelijke 
‘Energy Service Companies’. De gemeente heeft 
deze consultatie gefaciliteerd. 

Het Utrechtse bedrijf Warmtebouw is 
geselecteerd als uitvoerende partij. Het doel is 
om energiebesparende mogelijkheden voor de 
grote bedrijven op Lage Weide in beeld te 
brengen, inclusief investeringen, CO₂

 

-reductie 
en terugverdientijd en daarbij tenminste de 20 
grootste CO2

 

-uitstoters te betrekken. Op basis 
hiervan zetten we een gezamenlijk programma 
op, voor zowel verduurzaming van bestaande 
panden als van het hele gebied. De gemeente 
draagt maximaal 50% van de proceskosten bij.

Rijnsweerd wil zichzelf onderscheiden door een 
duurzame kantorenlocatie te zijn. Zowel 
huurders als eigenaren willen investeren in een 
gezamenlijke strategie voor Warmte Koude 
Opslag (WKO) op het terrein. Dit is het begin 
van verduurzaming op grote schaal. 

De gemeente heeft de Ondernemerskring van 
Rijnsweerd ondersteund bij het organiseren van 
de eerste stap: het op orde krijgen van de 
benodigde informatie over energieverbruik, 
WKO en investeringsbeslissingen bij alle 
eigenaren. Met die informatie stellen de 
eigenaren, huurders en gemeente met 
ondersteuning van provincie een businesscase 
op voor grootschalige energiebesparing en een 
collectieve WKO installatie voor Rijnsweerd en 
energiebesparing op gebouwniveau.

Voor Overvecht en Oudenrijn zijn we gestart 
met een generieke aanpak voor alle bedrijven 
samen met MKB Nederland. Met Papendorp en 
de Wetering zijn eerste gesprekken gestart. 
Voor alle terreinen in Utrecht starten we 
vergelijkbare trajecten.
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2.3 Gebiedsgerichte aanpak 2/3

Duurzame bedrijventerreinen (vervolg)
Doel Energiebesparing en verduurzamen van de 
bedrijfsvoering van bedrijven op 
bedrijventerreinen. Op individueel niveau en 
vanuit een gebiedsambitie voor 2020.

Resultaat In 2020 is de CO₂-reductie van het 
gehele terrein minimaal 30% lager dan in 2000.

Partners Parkmanagement Wetering, Papendorp, 
MKB Nederland, MKB Energieadvies, 
Ondernemers Oudenrijn, Industrievereniging 
Lage Weide, Warmtebouw, grootste bedrijven op 
Lage Weide, Syntens. OKR/ SKR (georganiseerde 
huurders en eigenaren Rijnsweerd), provincie 
Utrecht, Ondernemersverenigingen, Grontmij.

Budget  €

 

300.000,-

http://youtube.com/v/7MSxfv8BL8k
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Duurzame Binnenstad
In de binnenstad komt een groot aantal 
projecten van Utrechtse Energie! bij elkaar:
-

 

Duurzame detailhandel;
-

 

Duurzame hospitality;
-

 

Duurzame evenementen;
-

 

Duurzame horeca;
-

 

Initiatieven voor Warmte Koude Opslag;
-

 

Energiebesparing supermarkten;
-

 

Duurzame monumenten;
-

 

Duurzame mobiliteit;
- Energieconvenant kantoren Utrecht
- Aanpak woningbouw (particulier en huur).

De meeste van deze projecten zijn al in gang 
gezet, een enkele bouwen we uit in 2013-

 
2014. Een binnenstad waar duurzaam 
ondernomen wordt, heeft voor ondernemers 
grote meerwaarde. 

Doel Duurzaam ondernemen als de norm in de 
binnenstad, optimaal ondersteund door de 
gemeente. 

Resultaat Onder de honderden ondernemers die 
we in de binnenstad bereiken met de 
verschillende projecten, ontwikkelen zich 
ambassadeurs, die de beweging van 
verantwoord ondernemen versterken. 
Duurzaamheid als onderdeel van de 
marketingstrategie van de binnenstad.

Partners  Centrum Management, HOST, 
Koninklijke Horeca Nederland, 
Evenementensector, (monumenten)eigenaren 
en gebruikers, supermarkten, winkeliers, etc.

Budget  €

 

100.000,-
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2.4 Branche voor branche aanpak                     1/5

Verduurzamen kantoren
Met 40 kantoren en scholen hopen we in 
oktober 2012 een intentieverklaring voor een 
energieconvenant af te sluiten. Zij doen 
vrijwillig mee en gaan stapsgewijs voor een 
CO2

 

-neutrale bedrijfsvoering. Alle maatregelen 
zijn geïnventariseerd en vanaf nu wordt er 
uitgevoerd. Deze partners committeren zich 
daarmee aan ambities die verder gaan dan het 
wettelijk verplichte. 
De komende jaren breiden we deze aanpak uit. 
We benaderen werkgevers met het verzoek mee 
te doen aan het convenant. Ze spreken hierin af 
30% energie te besparen tot 2020. Wij 
faciliteren ze met de keuze voor maatregelen, 
CO2

 

-footprint scans, en licenties voor 
monitoring tools. 

Naast het EnergieConvenant Utrecht dat zich 
vooral richt op de gebruikers, gaan we ook 
afspraken maken met vastgoedeigenaren. Veel 
vastgoedeigenaren laten zich moeilijk 
aanspreken op investeringen in 
energiebesparing. En toch leeft verduurzaming 
van vastgoed steeds meer. Enkele grotere 
eigenaren investeren ook of hebben hoge 
ambities.

Resultaat Overeenkomst (en uitvoering) om 30% 
te besparen met minimaal 200 grotere 
werkgevers en of vastgoedeigenaren uit de top 
1000 van CO2

 

-uitstoters. 

Partners Kantoorgebruikers, 
onderwijsinstellingen, vastgoedeigenaren, 
BECO, Kamer van Koophandel.

Budget  €

 

200.000,-
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Hospitality
In september 2011 is het convenant voor de 
Utrechtse hospitality-sector ondertekend door 
17 werkgevers. Alle grote hotels uit de stad en 
enkele grote congreslocaties en musea doen 
mee. Zij spraken af dat zij zich gaan inspannen 
om 30% CO₂

 

te besparen tot 2020. De eerste 
mijlpaal is een internationaal erkend 
duurzaamheidskeurmerk behalen zoals Green 
Key (daar moeten ze investeringen voor doen).
In 2013-2014 willen we meer deelnemers en 
blijven we ondersteunen met workshops, 
procesbegeleiding, informatiebijeenkomsten en 
een tegemoetkoming in advies/scan voor 
deelnemers.

Doel  Energie besparen in de hospitality-sector. 

Resultaat  Een duurzame bedrijfsvoering en 
aandacht voor duurzaamheid bij alle grotere 
spelers in deze economische sector. Alle grote 
hotels, congreslocaties en musea Green Key 
gold houders. 

Partners  Host, Museumkwartier Utrecht, 
Congreslocaties.

Budget  €

 

60.000,-

Evenementen
In 2012 hebben we met 10 grote evenementen 
in de stad een lijst met afspraken gemaakt. Met 
steun van de gemeente is een 
duurzaamheidcoördinator aangesteld, die de 
evenementen de komende drie jaar ondersteunt 
bij het opzetten van een informatiesysteem 
voor verduurzaming, het verduurzamen van de 
inkoop en het borgen en monitoren van CO₂

 
reducerende maatregelen. Hiervoor maken de 
evenementenorganisaties zelf ook capaciteit en 
middelen vrij.

Doel Een energiezuinige evenementensector, 
verduurzaming van de keten (evenementen zijn 
grote inkopers). Bewustwording bij deelnemers 
aan evenementen.

Resultaat 30% CO₂-reductie in de (keten van) 
bedrijfsvoering van evenementen. Profilering 
van een duurzame evenementenstad.

Partners De tien ondertekenaars van het 
afsprakenkader, de duurzaamheidcoördinator, 
Changemakers.

Budget  Geen extra middelen nodig.
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Horeca
De horecasector heeft energiebesparing als een 
van de speerpunten genoemd om de 
economisch moeilijke tijden te lijf te gaan. 
Koninklijke Horeca Nederland, afdeling Utrecht, 
heeft het voortouw genomen om een keurmerk 
te ontwikkelen op maat van de horecasector.

Onderdeel van de ontwikkeling is een 
applicatie, die de ondernemer ontzorgt bij de 
analyse van te nemen maatregelen door het 
opstellen van een businesscase 
(terugverdientijd, investering, CO₂-reductie) en 
monitoring. Het keurmerk richt zich op energie, 
water en afvalbeheer.

Doel Een competitieve, onderscheidende, 
maatschappelijk verantwoorde horecasector in 
Utrecht.

Resultaat  Ontwikkeling van een voor Nederland 
uniek keurmerk. Utrecht als ‘testcase’

 

voor het 
keurmerk. Een paar honderd ondernemers 
zullen benaderd worden en we verwachten dat 
er 30 tot 40 het keurmerk zullen verdienen in 
2014.

Partners  Koninklijke Horeca Nederland, 
afdeling Utrecht, Klimaatroute.

Budget  €

 

80.000,-

http://youtu.be/5nEGjIUA55k
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Detailhandel
60% van de MKB-bedrijven wordt landelijk door 
haar klanten gevraagd naar duurzame 
producten. Duurzaamheid is een thema in alle 
trendrapporten voor de retail. Een duurzaam 
winkelpand en duurzame bedrijfsvoering is een 
manier van klantenbinding. 

In 2012 is een traject gestart van ondersteuning 
van detailhandel door scans, die ondernemers 
snel inzicht geven in hun energieverbruik en 
besparingsmogelijkheden. Het traject ontzorgt 
de ondernemer voor wat betreft het 
inventariseren, het verzamelen van informatie 
en deels het nemen van maatregelen. Tegelijk 
blijven ondernemers gemonitord op hun 
prestaties.

 

De partij die de scans uitvoert wordt 
ondersteund door de gemeente.

Het eerste traject voor 200 ondernemers in de 
binnenstad, waarna 20% aangegeven heeft ook 
direct maatregelen te nemen, willen we 
stadsbreed een vervolg geven (waarbij de 
nadruk op de binnenstad blijft liggen). 

Doel Energiebesparing bij Utrechtse MKB 
bedrijven.

 

Creëren van bewustzijn bij 
ondernemers op het gebied van 
energiebesparing. Een impuls veroorzaken in de 
regionale economie door investeringen in 
duurzaam en energieverantwoord ondernemen. 
Creëren van een collectief van klimaatbewuste 
ondernemers in Utrecht om ervoor te zorgen 
dat klimaatbewust ondernemen de norm wordt.

Resultaat Uitbreiding van deelnemers aan De 
Klimaatroute, 300 scans uitvoeren en circa 100 
ondernemers die daadwerkelijk investeren in 
CO₂-besparende maatregelen. 

Partners Klimaatroute.nl, 
winkeliersverenigingen, eigenaren winkelcentra, 
Centrum Management Utrecht.

Budget  €

 

60.000,-
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Zorg
De gemeente Utrecht telt 29 zorginstellingen, 
waaronder verpleeg-

 

en verzorgtehuizen, 
ziekenhuizen en penitentiaire inrichtingen. 
Ook deze sector heeft veel potentieel voor 
energie-

 

en kostenbesparing, blijkt uit vele 
onderzoeken en praktijkvoorbeelden.

De gemeente Utrecht ondersteunt de 
zorginstellingen bij het opzetten van een traject 
voor verduurzaming door samen met de 
instellingen de relevante informatie te 
verzamelen, marktpartijen ter ondersteuning uit 
te nodigen, informatiebijeenkomsten te 
organiseren en gezamenlijk een ambitieniveau 
af te spreken en na te streven.

Doel Energiebesparing en daarmee 
kostenbesparing in de zorgsector. De 
instellingen uit de zorgsector onderschrijven de 
doelstelling van de Gemeente Utrecht: 
klimaatneutraal in 2030. 

Resultaat Zorginstellingen gaan aan de slag met 
grootschalige energiebesparing, monitoren de 
resultaten (o.a. vermeden CO₂-uitstoot) en 
communiceren hierover.

Partners Utrechtse zorginstellingen, Hogeschool 
Utrecht, MVO Nederland.

Budget  €

 

75.000,-



Utrechtse Energie!

COLOFON
Versie 2012.02

Uitvoeringsprogramma

1. Wonen

2. Bedrijvigheid

2.1 Effecten

2.2 Overzicht projecten

2.3 Gebiedsgerichte aanpak

2.4 Branche voor branche aanpak

2.5 Instrumentarium

3. Mobiliteit

4. Energieopwekking

5. Eigen organisatie

6. Duurzame herontwikkeling

7. Duurzame samenleving

8. Programmaorganisatie

2.5 Instrumentarium voor alle bedrijven 1/5 

Haalbaarheidstudies en grote business cases
Voor veel werkgevers ontbreekt het overzicht 
van de mogelijkheden voor energiebesparing en 
de kennis van de rentabiliteit. De kosten voor 
het doen van haalbaarheidsonderzoek zijn een 
belemmering. Ook het goed uitwerken van een 
business case en betrekken van financiers is 
lastig. Met het Rijk heeft de gemeente een 
Green Deal afgesloten voor het opstellen van 
businesscases met werkgevers, bijvoorbeeld 
grote vastgoedeigenaren. Ondernemers dragen 
minimaal voor 50% zelf bij aan de kosten.

De businesscases worden op verschillende 
manieren gefinancierd, onder meer vanuit het 
revolverend fonds, als de eigenaren daar 
behoefte aan hebben (zie 
Financieringsconstructies, 2.5). 

Doel Energiebesparing bij Utrechtse 
ondernemers, waardevast vastgoed en 
industrie, Utrecht als proeftuin voor 
grootschalige verduurzaming in bestaande 
bouw. 

Resultaat Minimaal vijf businesscases voor 
verduurzaming van grootschalige projecten, 
bijvoorbeeld vastgoed. Commitment van 
eigenaren aan lange termijn ambitie voor CO₂-

 
reductie

Partners  Ondernemers, grotere 
vastgoedeigenaren zoals 
Rijksgebouwendienst 
of eigenaren van 
winkelcentra. 

Budget: €50.000,-
+ €250.000,-
financiering uit Green 
Deal Rijk.



Utrechtse Energie!

COLOFON
Versie 2012.02

Uitvoeringsprogramma

1. Wonen

2. Bedrijvigheid

2.1 Effecten

2.2 Overzicht projecten

2.3 Gebiedsgerichte aanpak 

2.4 Branche voor branche aanpak

2.5 Instrumentarium

3. Mobiliteit

4. Energieopwekking

5. Eigen organisatie

6. Duurzame herontwikkeling

7. Duurzame samenleving

8. Programmaorganisatie

2.5 Instrumentarium voor alle bedrijven          2/5

Financieringsconstructies
In de afgelopen periode is geïnvesteerd in het 
opzetten van financieringsconstructies voor 
Utrechtse bedrijvigheid. De komende tijd vindt 
hierover besluitvorming plaats. 

In ontwikkeling zijn: 
•

 

Een fonds energietransitie Utrecht: lening-

 

en 
garantiestellingen voor MKB-bedrijven, die 
investeren in substantiële energiebesparing of 
opwekking van duurzame energie. 

Gesprekken zijn er over:
•Een Groenfonds naar Harvard model voor De 
Uithof, dat de kennis op de campus mobiliseert 
en kosten en energie bespaart.

•Een investeringsfonds voor groeiende bedrijven 
die innovatieve producten ontwikkelen die 
verduurzaming bevorderen. Juist voor 
groeiende bedrijven is er veel krapte aan 
kapitaal. 

Doel Energiebesparing bij Utrechtse werkgevers 
door financieringsbarrières weg te nemen. 

Resultaat Versnelling van enkele tientallen 
producten en projecten, die ofwel een showcase 
zijn voor verduurzaming, of substantieel 
bijdragen aan verduurzaming (en bij voorkeur 
beide).

Partners  Utrecht Science Park, 
Kennisinstellingen, financiële instellingen, 
fondsbeheerders, private investeerders, 
UtrechtInc, Utrecht Valorisation

 

Centre, andere 
overheden.

Budget  €2.500.000,-

 

voor garantstellingen, 
participaties, leningen.
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Natuurlijke investeringsmomenten
Wanneer een duurzaamheidsadvies aansluit bij 
natuurlijke investeringsmomenten van 
werkgevers is er een grotere slagingskans. Dat 
zijn momenten waarop er al geïnvesteerd moet 
worden en is de keuze voor duurzame 
alternatieven sneller gemaakt. Te denken valt 
aan verhuizingen naar en binnen Utrecht, 
verbouwingen, vergunningen et cetera.

In 2012 is gestart met een scan voor nieuwe 
bedrijven in Utrecht. Deze scan breiden we uit 
naar meer algemene voorlichting voor alle 
werkgevers die zich op een of andere wijze bij 
de gemeente melden met een investeringsplan.

Doel Vergroten van het bewustzijn van 
ondernemers en verhogen van duurzame 
aanpassingen.

Resultaat Beschikbare informatie geven aan 
betrokken gemeentelijke afdelingen. Balie-/ 
Front-Officemedewerkers zijn op de hoogte van 
mogelijkheden; scans zijn beschikbaar; tien 
bedrijven per jaar investeren in 
energiebesparende maatregelen.

Partners Balie Bouwen en Wonen, WABO 
vergunningen, UIA (Utrecht Investment Agency), 
gebiedsmanagers, gebiedsteams.

Budget  €

 

75.000,-
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Meerjarenafspraak en handhaving
Utrecht stimuleert bedrijven mee te doen aan 
het Utrechtse Energie! programma en pas te 
handhaven als bedrijven niet uit eigen 
beweging aan de wettelijke verplichting willen 
voldoen (Utrechtse Mix). In 2011 en 2012 is een 
start gemaakt met intensivering van handhaving 
en scholing van milieu-inspecteurs. Dit wordt 
verder uitgebouwd in 2013 en 2014. Alleen al 
met de wettelijk verplichte maatregelen is een  
gemiddelde besparing mogelijk van 12%. 

In Utrecht hebben circa 15 ondernemingen (met 
ongeveer 70 panden) een meerjarenafspraak 
(MJA) met het Rijk gemaakt. Deze panden zijn 
allemaal grootverbruikers. Wij willen 
steekproefsgewijs bij alle 15 ondernemingen 
onderzoeken in hoeverre de 
meerjarenafspraken ook daadwerkelijk hebben 
geleid of zullen leiden tot energiebesparing. Als 
dit onvoldoende het geval is, wordt per 
onderneming bekeken of we partners kunnen 
laten aanhaken bij een programma uit Utrechtse 
Energie! En zo niet, dan gaan we handhaven.

Doel Energiebesparing bij Utrechtse werkgevers 
door zoveel mogelijk werkgevers te verleiden, 
stimuleren tot verduurzaming en het 
handhaven op wettelijke regelgeving. 

Resultaat Extra benadering van werkgevers 
vanuit handhaving op thema energiebesparing.
Evaluatie meerjarenafspraken en afspraken met 
partijen die niet aan wettelijk minimum 
voldoen; 

Partners AgentschapNL voor 
meerjarenafspraken.

Budget Totaal €

 

260.000,-

2.5 Instrumentarium voor alle bedrijven 4/5

http://youtube.com/v/1Sy-aOmzyyo
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Koplopersnetwerk
Een belangrijke prikkel voor partijen om hun 
bedrijfsvoering te verduurzamen, is de 
communicatieve waarde ervan richting 
‘bewuste’

 

klanten en toeleveranciers.

We gaan partijen die zich committeren aan 
duurzaamheiddoelstellingen met elkaar in 
verbinding brengen en een podium bieden om 
te laten zien dat ze voorlopen in verduurzaming 
van de bedrijfsvoering en om te kunnen 
profiteren van elkaars expertise .

Daartoe organiseren we een koplopersnetwerk, 
dat aansluit bij het Op Kop netwerk dat is 
geïnitieerd door de provincie Utrecht. Het is een 
netwerk van bedrijven en andere organisaties 
die zich committeren aan een klimaatneutrale 
bedrijfsvoering. 

Dit is een selectief en levendig 
koplopersnetwerk, waaraan zowel publieke, 
private, maatschappelijke instellingen als 
kennisinstellingen deelnemen. Een netwerk dat 
investeert in verduurzaming en dit ook 
agendeert bij andere partijen en bij elkaar. 

Doel Een sterk georganiseerd en geprofileerd 
netwerk van koplopers in verduurzaming.

Resultaat Een concentratie van kennis en 
expertise op het gebied van energiebesparing 
en opwekking duurzame energie in gebouwde 
omgeving; samenwerkingsprojecten 
uitmondend in businesscases en opschaling van 
energiebesparende of opwekkende technieken; 
uitstraling van koplopers richting andere 
partijen binnen en buiten de regio

Partners

 

provincie Utrecht, leden van Op Kop.

Budget  €

 

80.000,-

2.5 Instrumentarium voor alle bedrijven 5/5
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3. Mobiliteit

Waarom duurzame mobiliteit?
Duurzame mobiliteit in de stad dient meerdere 
doelen: bereikbaarheid, geen of minimale uitstoot 
van schadelijke stoffen als CO2

 

, NOx en fijnstof 
en minder overlast van geluid. Utrecht zet in op 
openbaar vervoer, fiets, schoner en efficiënter 
vervoer, zowel bij bewoners, bedrijven als bij 
eigen organisatie

Waar staan we nu? 
Terugdringen en verschonen van vervoer is 
binnen de gemeente ondergebracht bij het 
programma Luchtkwaliteit, Bereikbaarheid, 
Goederen Vervoer en Schoon Vervoer. Alles 
gebeurt vanuit dit programma. Alleen een enkele 
keer is een extra accent op CO2

 

of 
energiebesparing noodzakelijk. Daarvoor worden 
projecten vanuit Utrechtse Energie! opgenomen. 
Verder worden beide programma's effectiever 
door samen te werken, dezelfde partners en 
communicatiekanalen te gebruiken. Op dit 
moment zijn er binnen Utrechtse Energie! vier 
projecten in uitvoering. 

Het actieplan schoon vervoer richt zich met name 
op elektrisch vervoer. Er zijn inmiddels 25 
oplaadpalen in de stad geplaatst, ruim 20 
elektrische auto's aangeschaft voor het eigen

wagenpark, stimuleringsmaatregelen genomen 
voor e-scooters

 

en

 

voor oplaad infrastructuur op 
semi-openbaar en privaat terrein. 

In het kader van het mobiliteitsmanagement is 
een bedrijvennetwerk schoon vervoer opgericht 
en is een aantal bijeenkomsten georganiseerd. Er 
zijn in Utrecht 19 extra werkgevers geworven 
voor het netwerk -

 

250 werkgevers in de regio -

 
die

 

mobiliteitsmaatregelen nemen. Binnen het 
programma goederenvervoer zijn er van de 42 
projecten inmiddels 6 projecten afgerond, 26 
projecten lopen en 10 projecten verkeren in de 
startfase voor 2013. 

Wat gaan we doen?
De uitvoering van de actieplannen schoon 
vervoer, goederenvervoer, fiets en convenanten 
mobiliteitsmanagement is in volle gang. 

In de komende jaren wordt intensief ingezet op 
duurzame mobiliteit bij bedrijven. Dit wordt 
samen gedaan met de aanpak voor kantoren (het 
energieconvenant). Woon-

 

werkverkeer en 
interne mobiliteit kan tussen de 20 en 80% 
bijdragen aan de totale CO₂-uitstoot van een 
organisatie. Via mobiliteitsmaatregelen (minder, 
anders en schoner) -

 

wordt het CO₂-gebruik 
gereduceerd. 
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Effecten
Werken aan het terugdringen en het verschonen 
van het vervoer in Utrecht heeft op meerdere 
vlakken een positief effect. Verbetering van de 
luchtkwaliteit en vermindering van geluid is 
evident. Hierdoor heeft de toename van schoner 
vervoer op termijn een gunstig effect

 

op de 
aantrekkelijkheid en bereikbaarheid van Utrecht 
en daarmee een positief effect op het 
vestigingsklimaat voor bedrijven en bewoners. 

Al deze effecten zijn benoemd in de actieplannen 
zoals schoon vervoer en goederenvervoer.  

Het project mobiliteitsmanagement bij bedrijven 
(onderdeel van dit uitvoeringsprogramma) heeft 
als effect kostenbesparing en vermindering van 
filedruk en parkeerdruk rond bedrijven.

3.1 Effecten
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3.2 Overzicht projecten

Vervangen 60 wagens eigen 
wagenpark gemeente in 2014

CO2

 

besparing van:
5000 voertuigen elektrisch in 2014
2000 auto’s minder in spits

Green Deal duurzame mobiliteit (CO2-

 

tool 
ontwikkelen voor mobiliteitsmanagement)

Verbreden mobiliteitsmanagement

Vervangen eigen wagenpark gemeente 
Utrecht, samen met programma Eigen 
organisatie

Bevorderen autodelen
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3.3 Green deal duurzame mobiliteit

Green Deal duurzame mobiliteit
Gemeente, provincie en Rijk (AgentschapNL) 
geven de bedrijven informatie en voorlichting 
over schoon vervoer, fiscale rijksregelingen en 
mobiliteitsmaatregelen.

De aanpak is zowel voor grote als voor kleine 
bedrijven toepasbaar. De samenwerking met 
regiogemeenten is geïnitieerd.

Doel Terugdringen CO₂-gebruik, verbeteren 
luchtkwaliteit

Resultaat Bedrijven, te beginnen in de zakelijke 
dienstverlening, met de 20 beeldbepalende 
werkgevers in de regio Utrecht, kennen hun CO₂-

 
gebruik mobiliteit en dringen via 
mobiliteitsmaatregelen hun verbruik terug en 
voeren dit systematisch in hun bedrijf in.  

Partners  U15 (20 beeldbepalende werkgevers 
regio Utrecht), provincie Utrecht, Rijk 
(AgentschapNL), regiogemeenten, TFI.

Budget  Rijk, provincie en gemeente stellen ieder 
€50.000,-

 

beschikbaar voor start project met 
U15. €50.000,-

 

komt vanuit budget Utrechtse 
Energie! 

Voor samenwerking met regiogemeenten is via 
budget actieplan schoon vervoer budget 
beschikbaar. 
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Verbreden mobiliteitsmanagement
Naast de zakelijke dienstverlening, zijn er ook 
veel andere bedrijven die goederen en personen 
vervoeren in de stad, een groot wagenpark 
hebben en veel woon-werkverkeer genereren. 
Mobiliteitsmanagement bij bedrijven richtte zich 
in eerste instantie op minder auto’s in de spits, 
dus minder in de file. Maar inmiddels is gebleken 
dat mobiliteitsmanagement hogere prioriteit 
krijgt vanwege intern beleid op "het nieuwe 
werken" en ambities op het gebied van 
duurzaamheid. Mobiliteitsmanagement biedt 
grote mogelijkheden voor CO₂-besparing bij een 
bedrijf.

Om dit proces te versnellen en meer bedrijven 
aan te trekken worden bedrijven ondersteund in 
onderzoeken van hun mobiliteitsgedrag en 
concrete adviezen over verbeteren van hun 
mobiliteit, o.a. schoon vervoer. Ondersteuning is 
concreet en gericht op uitvoering en de 
organisatie.

Resultaat Bedrijven hebben inzicht in hun uitstoot 
van CO₂

 

en dringen dit structureel terug via 
mobiliteitsmaatregelen. 

Budget €

 

250.000,-

3.4 Verbreden mobiliteitsmanagement
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3.5 Bevorderen autodelen

Bevorderen autodelen
Een opkomende trend binnen Utrecht is het delen 
van de eigen auto. Dit past binnen de 
wijkeconomie, vergroten sociale kring, het 
terugdringen van uitgaven op alle niveaus en het 
gebruik van sociale informatievoorziening (social 
media). In Utrecht zijn verschillende autodeel-

 
concepten actief: zoals Greenwheels, Snappcar, 
Connectcar en My Wheels. 

Het doel van bestaand beleid is om

 

het autodelen 
verder te promoten en te faciliteren door een 
versoepeling in de vergunningverlening. Het doel 
van

 

het Programma Schoon Vervoer is om vijf tot 
zeven elektrische deelauto's te realiseren. We 
sluiten aan bij dit beleid door dit mee te nemen 
bij de aanpak particuliere woningbouw. Daarnaast 
doen we onderzoek naar haalbaarheid van het 
concept Car to go, naast huidig systeem 
autodelen. Welke randvoorwaarden zijn voor dit 
concept in Utrecht nodig voor een sluitende 
businesscase? 

Doel

 

CO2

 

besparing door autodelen in de stad zo 
toegankelijk mogelijk maken.

Resultaat Toename autodelen in de stad met 20%

Budget €

 

50.000,-

Uitvoeringsprogramma

1. Wonen

2. Bedrijvigheid

3. Mobiliteit

3.1 Effecten

3.2 Overzicht projecten

3.3 Duurzame mobiliteit

3.4 Mobiliteitsmanagement

3.5 Bevorderen autodelen

4. Energieopwekking

5. Eigen organisatie

6. Duurzame herontwikkeling

7. Duurzame samenleving

8. Programmaorganisatie

http://www.connectcar.nl/
http://www.greenwheels.nl/
http://www.snappcar.nl/
http://www.mywheels.nl/
http://www.studentcar.nl/


Utrechtse Energie!

COLOFON
Versie 2012.02

Uitvoeringsprogramma

1. Wonen

2. Bedrijvigheid

3. Mobiliteit

4. Energieopwekking

4.1 Effecten

4.2 Overzicht projecten

4.3 Aandeel zonne-energie 

4.4 Aandeel windenergie 

4.5 Aandeel duurzame warmte

4.6 Opwekking bij ondernemers

5. Eigen organisatie

6. Duurzame herontwikkeling

7. Duurzame samenleving

8. Programmaorganisatie

4. Energieopwekking 

Waarom?
Naast energiebesparing heeft duurzame 
opwekking de toekomst. Vooral een stabiel 
prijsniveau en de eigen vrijheid om zelf energie 
op te wekken is een reden om over te gaan op 
duurzame (decentrale) opwekking.

Waar staan we nu?
Afgelopen jaar is vooral gewerkt langs drie 
sporen:

-

 

Grootschalige opwekkingsprojecten in de stad, 
gekenmerkt door een langdurig 
voorbereidingstraject en grootschalige 
investeringen. Voorbeelden zijn biomassa-

 
energie en windenergie.

-

 

Kleinschalige opwekking, vooral zonne-energie,

 
gekenmerkt door een snelveranderende markt en 
regelgeving en een gevarieerde doelgroep, 
bijvoorbeeld particulieren, klein MKB en scholen.

-

 

Ondersteuning van nieuwe duurzame 
energieprojecten bij ondernemingen, op dit 
moment gekenmerkt door het opstellen van 
businesscases en het ondersteunen van 
initiatieven voor (gezamenlijke) Warmte Koude 
Opslag.

Foto Willem Mes

Verder loopt het Smart Grid project: rendementen 
voor iedereen, waarbij zonnestroom wordt 
geleverd aan een wijk op een slimme manier. 

Het nieuwe uitvoeringsprogramma richt zich 
daarnaast op de verduurzaming van de 
warmtevoorziening. Verder richten we ons op het 
ondersteunen van haalbaarheidstudies bij 
ondernemers die willen investeren in duurzame 
opwekking en het verder uitrollen van zonne-

 
energie in de stad. Utrecht wordt blauw door de 
zonnepanelen op de daken!
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Effecten
Nù

 

investeren in duurzame energieopwekking is 
je nù

 

klaarmaken voor de toekomst en ook de 
bedrijvigheid klaarmaken voor de toekomst. Een 
ruwe schatting van de ambities uit het 
uitvoeringsprogramma geeft aan dat dit €250 
miljoen aan investeringen uit de stad kan 
opleveren. Dit bestaat deels uit de grote 
projecten (biomassa centrale, windenergie) maar 
ook inzet op zonne-energie betekent grote 
investeringen van particulieren en Utrechtse 
werkgevers. Vooral de lokale installatiebranche 
groeit hierdoor. Het installeren van 
zonnepanelen, ook via landelijke initiatieven, 
gebeurt vaak door lokale bedrijven en levert al 
snel ongeveer 16 werkuren op per 15m2. 

Daarnaast levert zonnepanelen voor kleine 
ondernemers en particulieren naast een voordeel 
in de profilering naar buiten toe, ook een jaarlijks 
economisch voordeel. De IRR (Internal Rate of 
Return) bij kleinverbruikaansluiting is, onder 
andere afhankelijk van systeem, grootte bedrijf 
etc., tussen de 7% en bijna 12%. Zonnepanelen bij 
particulieren zijn na ongeveer 7 jaar 
terugverdiend en gaan 25 jaar mee. 

4.1 Effecten
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4.2 Overzicht projecten

Vergroten aandeel
zonne-energie
naar 25%

Vergroten aandeel 
windenergie in de 
stad

Vergroten aandeel 
duurzame 
warmte (en koude)

Vergroten duurzame 
opwekking bij 
ondernemers

Begeleiden fiscaal 
complexe projecten
(bijv. VvE's, levering
andere daken)

Goede actuele 
informatievoorziening 
(bijv. via accountants 
over fiscale voordelen 
MKB)

Begeleiden planproces
Lage Weide

Begeleiden proces
Rijnenburg als mogelijk

Begeleiden planproces
biocentrale Lage Weide

Aansluiten en afstemmen 
met het in te stellen WKO 
loket

Maken van een 
warmtekaart en 
warmteplan

Stimuleren
haalbaarheidstudies
duurzame opwekking
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Begeleiden (fiscaal) complexe projecten
Niet iedereen heeft een eigen dak voor zonne-

 
energie of kan het geheel aan opgewekte energie 
zelf gebruiken. De fiscale regels zijn strikt. 
Salderen (het verrekenen met eigen verbruik) is 
slechts mogelijk tot 5000 kWh en alleen achter de 
meter. Voor grotere projecten (particulier of 
privaat) op een ander dak of bij VvE’s kunnen 
zonne-energieprojecten complex zijn. Wij 
ondersteunen initiatiefnemers en lobbyen bij het 
Rijk. Wij hebben in een Green Deal met het Rijk 
afgesproken dat er ook in Utrecht een 
mogelijkheid komt voor een experiment voor 
levering vanuit een school naar een wijk. We 
volgen deze ontwikkelingen op de voet.

Doel Utrecht blauw laten kleuren met 
zonnepanelen door

 

informeren, stimuleren en het 
begeleiden van complexere projecten. 

Resultaat Minimaal zes projecten bij VvE’s en 
minimaal twee projecten waarbij zonne-energie 
vanuit een school aan een wijk wordt geleverd. 

Partners VvE’s, Rijksoverheid, schoolbestuur.

Budget €

 

100.000,-

Efficiënte informatievoorziening 
De markt voor zonne-energie is sterk in 
beweging. Het aantal leveranciers, collectieve 
inkoopacties en financieringsconstructies wordt 
steeds groter met als gevolg dat de prijzen dalen. 
Goede actuele en onafhankelijke informatie helpt 
mensen om een beslissing te nemen. Dit is niet 
alleen via traditionele middelen zoals een folder 
of een website, maar vooral via tussenpersonen 
als accountants, die MKB bedrijven informeren 
over fiscale voordelen. Er moet vooral gebruik 
gemaakt worden van bestaande informatie en 
websites. 

Doel Utrecht blauw laten kleuren door 
zonnepanelen. Door goede en gerichte 
informatievoorziening het aandeel zonne-energie 
in de stad Utrecht vergroten vooral bij bedrijven.

Resultaat Minimaal 75% van de bewoners en 
bedrijven in de stad zijn op de hoogte van de 
mogelijkheden van zonne-energie. 

Partners Accountants, Energie U, leveranciers.

Budget €

 

30.000,-

4.3 Vergroten aandeel zonne-energie naar 25%
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Zonne-energie binnen gemeentelijke organisatie
Een werkgever kan bij de nieuwe 
werkkostenregeling zelf kiezen welke 
vergoedingen hij aanbiedt aan zijn personeel. 
Zonne-energie als extra arbeidsvoorwaarde wordt 
al door verschillende werkgevers aangeboden 
(bijv. KPN, Movares), maar is nog nergens officieel 
fiscaal aftrekbaar omdat het complex is om te 
doorgronden en er een regeling voor op te 
zetten. Wij hebben inmiddels goedkeuring van de 
Belastingdienst en willen een regeling voor de 
gemeente opzetten en deze als voorbeeld 
uitwerken voor Utrechtse werkgevers. 

Doel Vergroten aandeel zonne-energie in de 
stad. 

Resultaat Een door de Belastingdienst 
goedgekeurde regeling voor fiscaal aftrekbare 
investeringen voor zonne-energie door 
werknemers.

Partners Ministerie van Financiën, Belastingdienst.

Budget €

 

20.000,-

4.3 Vergroten aandeel zonne-energie naar 25%
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4.4 Vergroten aandeel windenergie in de stad

Goed doorlopen planproces Lage Weide
Momenteel is er een Utrechts initiatief voor het 
opwekken van windenergie op Lage Weide. Een 
startnotitie is in voorbereiding en er is een 
klankbordgroep gevormd. Het planproces wordt 
op een zorgvuldige wijze doorlopen. 

Doel Het zorgvuldig doorlopen van het 
planproces om te komen tot een besluit in de 
raad voor een windpark op Lage Weide.

Resultaat Afgerond planproces windenergie op 
Lage Weide.

Partners Energie U, klankbordgroep.

Budget €

 

200.000,-

 

onder andere voor extra 
onderzoeken zoals MKBA, MER, Geluidsmeting.

Windenergie op Rijnenburg
Het initiatief voor de ontwikkeling van Rijnenburg 
ligt op dit moment bij de grondeigenaren. 
Onderdeel hiervan is ook de mogelijke inpassing 
van winenergie.  
Dat de gemeente belang hecht aan windturbines 
is bij grondeigenaren onder de aandacht gebracht 
en zal onder de aandacht gebracht blijven worden 
(Motie 110526: “Duurzaam Rijnenburg snel van 
start”). Ook voor de periode dat de 
gebiedsontwikkeling nog niet aan de orde is, 
stimuleert de gemeente de eigenaren van het 
gebied windenergie te (doen) ontwikkelen 
(eventueel als testlocatie). 

Doel Het stimuleren van windenergie op 
Rijnenburg.   

Resultaat Planproces windenergie Rijnenburg 
zodra van toepassing.  

Partners Grondeigenaren Rijnenburg.

Budget €

 

100.000,-
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4.5 Vergroten aandeel duurzame warmte
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Faciliteren warmtevoorziening ondernemers
In de Green Deal tussen de gemeente Utrecht met 
de Rijksoverheid is afgesproken in Utrecht een 
Warmte Koude Opslag (WKO) loket te starten. Dit 
loket bemiddelt en informeert gebouweigenaren 
over warmtevoorzieningen, faciliteert 
vergunningaanvragen voor WKO en zorgt voor 
goede data over de ondergrond. Verder is het 
belangrijk om aan te sluiten bij de warmtevisie en 
samen met eigenaren te kijken welke andere 
mogelijkheden voor warmte-

 

en 
koudevoorzieningen er mogelijk zijn. Ook komt 
hier financiële en juridische kennisondersteuning 
samen van gezamenlijke WKO-projecten. 

Doel Vergroten van duurzame warmte in de stad 
bij gebouweigenaren. Verminderen hittestress in 
de stad door airco’s. Verkorten van 
vergunningtrajecten. 

Resultaat Minimaal één grootschalig gezamenlijk 
WKO-project in komende twee jaar aandragen en 
minimaal 20 werkgevers ondersteunen. 

Partners Provincie, Waterschap, ondernemers.

Budget  €

 

300.000,-

 

€

 

400.000,-

 

vanuit 
Rijksoverheid en €200.000,-

 

vanuit programma 
duurzaamheid, onderdeel bodemsanering.

Samenwerken op stadsverwarming
Utrecht heeft een lange historie met haar 
warmtenet. Het bestaat volgend jaar 90 jaar! Maar 
hoe kan het warmtenet ook de komende jaren 
duurzaam warmte leveren? Hoe blijft het 
complementair met alternatieven? Hierin heeft de 
gemeente een belang, maar ook de eigenaar van 
het warmtenet: Eneco. Op een warmtekaart staat 
de aanbodkant (potentiële) geschikte locaties van 
diepe geothermie, WKO, biomassa en restwarmte. 
Het geeft ook aan waar de stadsverwarming zich 
bevindt. Aan de vraagkant geeft de kaart een 
overzicht van de warmtevraag van huishoudens, 
industrie en utiliteitsbouw.  Deze warmtekaart 
biedt de start voor een mogelijkheid om plannen 
te maken voor de meest optimale manier van 
inzet van duurzame warmte. Hierbij valt te 
denken aan lage temperatuurverwarming.

Doel Duurzaam en groen warmtenet in de stad 
Utrecht. 

Resultaat Een warmtekaart en visie die openbaar 
beschikbaar is en startpunt is voor verdere 
investeringen.

Partners Eneco.

Budget €

 

100.000,-

 

en €

 

100.000,-

 

van Eneco
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Begeleiden planproces biocentrale Lage Weide
Halverwege 2012 hebben twee initiatiefnemers 
bekend gemaakt een biomassacentrale te willen 
ontwikkelen op Lage Weide met als doel het 
vergroenen van de Utrechtse stadsverwarming. 
De provincie Utrecht is bevoegd gezag, echter de 
gemeente is betrokken vanwege aanpassingen 
bestemmingsplan en is zeer gebaat bij een 
zorgvuldig verlopen proces en de inzet van 
duurzame biomassa.

Doel Het vergroenen van de stadsverwarming in 
de stad Utrecht.

Resultaat Een verleende vergunning voor een 
biomassacentrale die de stadsverwarming gaat 
vergroenen. 

Partners Provincie, initiatiefnemers NUON en 
Eneco.

Budget €

 

50.000,-
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4.6 Duurzame opwekking bij ondernemers

Ondersteunen van haalbaarheidstudies
Welke mogelijkheden heb ik als werkgever of 
ondernemer, welke technologieën, wie zijn mijn 
partners, wat kan het mogelijk opleveren en wat 
zijn mogelijke kosten? Deze vragen kunnen 
zodanig groot zijn dat verdere ideeën niet 
worden uitgewerkt. Door een kleine financiële 
bijdrage en technische ondersteuning willen we 
de ondernemers en organisaties in de stad, die in 
duurzame opwekking willen investeren, 
ondersteunen. Werkgevers dragen zelf ook bij.

Doel Vergroten aandeel duurzame opwekking in 
de stad.

Resultaat Minimaal tien afgeronde 
haalbaarheidstudies. Deze studies kunnen verder 
worden uitgewerkt tot businesscases.

Partners MKB en maatschappelijke organisaties. 

Budget €

 

350.000,-
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http://youtube.com/v/h2vxgyw-lig
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5. Eigen organisatie 
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Welke uitdaging ligt er? 
Vooral bewoners, bedrijven en 
maatschappelijke organisaties zijn aan de slag 
met Utrechtse Energie! We nemen ook onze 
eigen verantwoordelijkheid; een CO2

 

neutrale 
organisatie worden. 

Wat kan de gemeente doen?
De gemeente heeft ongeveer 700 panden in 
haar bezit, evenals dienstauto’s en 
vrachtwagens voor bijvoorbeeld vuilnisophaal. 
We geven als gemeente het goede voorbeeld 
door het energieverbruik te verminderen.  

Waar staan we nu?
In zeventien basisscholen nemen 
schoolbesturen en gemeente maatregelen om 
energie te besparen en het binnenmilieu te 
verbeteren. De gehaalde CO2

 

-besparing 
bedraagt ongeveer 68 ton CO₂. In zeven 
gemeentelijke gebouwen zijn snel 
terugverdiende energiemaatregelen genomen, 
zoals het installeren van energiezuinige 
verlichting. Maatregelen om het vrachtvervoer 
energiezuiniger te maken zijn in beeld

en worden nu toegepast. In de openbare 
verlichting is dit jaar voor 326 ton CO₂

 
bespaard, onder andere door het aanbrengen 
van energiezuinigere lampen.

Wat gaan we doen? 
De gemeente geeft ongeveer 40% van de 
gemeentelijke budgetten uit aan de inkoop 
van producten, diensten en werken. In het 
programma 2013 en 2014 zetten we extra in 
het verduurzamen van de inkoop. Hiermee 
bereiken we een grote groep door de 
verduurzaming van de (product)keten. 
Tegelijk zet Utrecht daarmee een logische 
vervolgstap op projecten die in andere 
deelprogramma’s zijn ingezet, zoals de 
verduurzaming van de Utrechtse hospitality-

 
branche. Zo kan de gemeente in haar gebruik 
van vergaderlocaties de voorkeur geven aan 
locaties met een Green Key of vergelijkbaar 
keurmerk. 
Tot slot blijven we inzetten op het 
verduurzamen van het maatschappelijk 
vastgoed, de openbare verlichting en het 
gemeentelijke wagenpark, zoals in 2011 en 
2012 is ingezet.  
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Wat leveren de investeringen op?
De gemaakte investeringen hebben als doel 
om klimaatneutraal te worden als 
gemeentelijke organisatie. Het eerste directe 
effect is dat het maatregelen minder hoge 
energielasten voor de gemeente opleveren. 
Bijvoorbeeld door de installatie van 
aanwezigheidsdetectie op de verlichting van 
het kantoor aan de Ravellaan

 

bespaart de 
gemeente nu ongeveer 15% op haar 
energiekosten.

Daarnaast worden effecten op binnenmilieu 
en social

 

return verwacht. 

Met de investeringen van ongeveer €

 

2,5 
miljoen in zeventien schoolgebouwen in 2012 
is het binnenmilieu tot Niveau B 
opgewaardeerd. Utrechtse leerlingen 
verblijven nu in lokalen met een goed 
binnenmilieu, wat weer ten goede komt aan 
hun leerprestaties. 

Bij het plaatsen van energiezuinige verlichting 
in de kantoren zijn tien mensen, met een 
achterstand tot de arbeidsmarkt, aan de slag 
geweest.  
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Gemeentelijke 
gebouwen
-30% in 2020

Brandstof-
verbruik 
-30% in 2020

Openbare 
verlichting
Energielabel B in 
2015

100% Duurzaam 
Inkopen in 2015 

Bestaand

 
maatschappelijk 
vastgoed en
energiebeheer

Nieuwbouw / 
grootschalige 
renovatie 

Zware voertuigen

Elektrisch Vervoer

Zakelijke 
dienstreizen

Uitvoeringsprogramma
Openbare Verlichting

Inzet CO2

 

-prestatie
ladder

Andere soorten
contractvorming

Compensatie
vanaf 2015

Beoordelingsinstrum

 
ent CO2

 

-uitstoot
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Verduurzamen maatschappelijk vastgoed
De gemeente heeft een maatschappelijke 
vastgoedportefeuille van ongeveer 700 gebouwen 
(scholen, sportaccommodaties, bibliotheken, 
zwembaden en kantoorgebouwen). 

In 2011-2012 is gestart met het verduurzamen 
van een aantal beeldbepalende gebouwen, zoals 
de grotere kantoorgebouwen en het stadhuis. 
Eenvoudige energiemaatregelen zijn uitgevoerd, 
meer ingrijpende maatregelen volgen in 2013. 
Tegelijk is het meerjarenplan voor de aanpak van 
de overige (kantoor)gebouwen opgesteld. 

Uit de aanpak blijkt een groot aantal 
energiemaatregelen pas rendabel te zijn bij een 
terugverdientijd van meer dan 15 jaar. Bovendien 
is er een split incentive tussen de eigenaar die 
de

 

investeringen

 

betaalt en de huurder die 
profiteert van lagere energielasten.

 

Als de 
gemeente zowel eigenaar als gebruiker is van de 
panden is die split incentive relatief eenvoudig op 
te

 

lossen. Het is lastiger als de huurder van de 
panden maatschappelijke instellingen, scholen, 
welzijnsorganisaties zijn. Zij kunnen (of willen) 
een (kleine) huurverhoging vaak niet betalen.

(Zie ook onder Duurzame samenleving)

In het maatschappelijk vastgoed voeren we 
energiemanagement in en wordt een 
bewustwordingscampagne gevoerd. 

Doel Het verduurzamen van het maatschappelijke 
vastgoed in eigendom, beheer of huur van de 
gemeente tot en met 2020. 

Resultaat De verduurzaming van het 
maatschappelijk vastgoed is in 
meerjaren(onderhoud)planningen en 
werkprocessen van de Utrechtse Vastgoed 
Organisatie verankerd. 
We meten de vermindering van het 
energieverbruik in die gebouwen. 

Partners Utrechtse Vastgoed Organisatie, 
eigenaren, huurders en beheerders in de panden. 

Budget Projectkosten en energieonderzoekkosten 
voor 140 panden €380.000,-
Energiemanagement en bewustwording: 
€50.000,-

5.3 Gemeentelijke gebouwen
 

1/2
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Nieuwbouw/ grootschalige renovatie
Een groot aantal gemeentelijke gebouwen zal in 
de komende jaren worden gerenoveerd of 
gebouwd. Zo wordt gewerkt aan de 
Bibliotheek++, renovatie van de 
Stadsschouwburg, Centraal Museum, scholen en 
Muziekcentrum Vredenburg. Duurzame 
maatregelen worden meegenomen. De 
investeringen gaan voor de baat vooruit. We 
onderzoeken of het gebruik van nieuwe 
contractvormen en uitbestedingen op basis van 
een vorm van levensduurkosten de impasse van 
hoge investeringen en latere baten kan 
doorbreken.  

Doel Nieuwbouw en renovatie van Utrechtse 
gemeentelijke gebouwen lopen voorop in 
duurzaamheid, energiezuinigheid en gezondheid.

Resultaat Nieuwe gebouwen zijn minimaal 30% 
energiezuiniger dan de nu geldende norm uit het 
Bouwbesluit, waarbij uitdrukkelijk naar de totale 
levensduurkosten van het gebouw wordt 
gekeken. 

Bij grootschalige renovatie wordt expliciet een 
energieonderzoek voor het gehele gebouw 
uitgevoerd. Maatregelen die binnen 15 jaar zijn 
terugverdiend (als de levensduur niet wordt 
overschreden) worden uitgevoerd. 
De aanpak om de schoolgebouwen te 
verduurzamen is in het Aanvalsplan Binnenmilieu 
geïntegreerd. 

Partners Utrechtse Vastgoed Organisatie

 
PMB/ projectleiders/ opdrachtgevers.

 Budget  €

 

30.000,-

 

voor het uitvoeren van 
businesscases op basis van andere 
contractvormen, uitbestedingen.

5.3 Gemeentelijke gebouwen
 

2/2

http://youtube.com/v/-C-JpKChMFM
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Elektrisch vervoer en mobiliteitsplan
De komende twee jaar werkt de gemeentelijke 
organisatie toe naar een overgang naar het 
nieuwe Stadskantoor. Een nieuwe, kleinere 
ambtelijke organisatie, meer flexwerken en de 
mogelijkheid om een flinke CO2

 

-reductie te 
halen. Onder andere door het aantal 
vervoersbewegingen van bezoekers en de 
ambtenaren (woon-werkverkeer) te verminderen. 
Meer thuiswerken is één van de oplossingen, 
maar er zijn legio oplossingen mogelijk, vooral 
omdat de locatie vlakbij het Centraal Station is. 
Het mobiliteitsplan voor het Stadskantoor kan als 
inspiratie dienen voor andere bedrijven in het 
Stationsgebied.  

Doel Het verminderen van de CO2

 

-uitstoot en het 
leveren van een bijdrage aan de luchtkwaliteit in 
het Stationsgebied.

Resultaat Een mobiliteitsplan voor bezoekers en 
personeel van het Stadskantoor. 

Partners

 

Projectorganisatie Stationsgebied, 
StadsOntwikkeling Milieu & Mobiliteit, diensten 
die verhuizen naar het stadskantoor. 

Budget €

 

40.000,-

Zakelijke Dienstreizen
Het maken van zakelijke dienstreizen is aan 
strikte voorwaarden verbonden en draagt maar 
voor een klein percentage bij aan de CO₂-emissie 
van de gemeentelijke organisatie. 

Doel Het verminderen van de CO₂-uitstoot van de 
zakelijke dienstreizen, nu ongeveer 1% van de 
gemeentelijke CO₂-emissie. 

Resultaat Afname van 10% van het aantal auto-

 
en vliegkilometers (per dienst) in 2014. 

Partners Alle gemeentelijke diensten.

Budget Geen budget nodig.
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Openbare verlichting
In Utrecht werken we al jaren aan een 
energiezuinige verlichting. Als resultaat 
verbruiken we de minste energie per lichtmast en 
lopen we voorop met de innovatie in de systemen 
voor aansturing van de verlichting. 

In het Uitvoeringsprogramma 2011-2012 is een 
aantal onderzoeken voor versnelde vervanging, 
experimenten met LED-verlichting en de 
flexibilisering van de verlichting uitgevoerd. Uit 
de proeven blijkt dat met name LED-verlichting 
op bepaalde locaties in de stad sneller in het 
investeringsprogramma zal worden opgenomen 
dan eerder was voorzien. De overige proeven 
hebben niet geleid tot aanpassingen van het 
investeringsprogramma. 
Voor het Uitvoeringsprogramma 2013-2014 zijn 
geen nieuwe pilots in de openbare verlichting 
voorzien.

Doel Energiezuinige en efficiënte, openbare 
verlichting (energielabel B) in 2018 zonder dat de 
sociale veiligheid in de stad vermindert. 

Resultaat Totaal gerealiseerde reductie 
energieverbruik van 2008 t/m 2011 is 741.252 
kWh. In 2013-2014 zal een vergelijkbare 
hoeveelheid kWh worden bespaard.

5.5 Openbare verlichting

NB. Voor de  openbare verlichting wordt 100% 
groene stroom ingekocht.

Partners Stadswerken.

 Budget Geen budget voorzien vanuit het 
Programma Utrechtse Energie!

Met de huidige geplande investeringen van €

 

2.9 
miljoen per jaar in de openbare verlichting haalt 
Utrecht haar ambitie om in 2018 de openbare 
verlichting op energielabel B te hebben. 

http://youtube.com/v/lpMfMiv1ims
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5.6 Duurzaam inkopen 1/2

Gebruik CO2-

 

prestatieladder 
De CO2

 

-prestatieladder rangschikt aannemers die 
CO2

 

arm(er) werken op basis van milieu-

 

en 
klimaatvriendelijkheid. Aannemers die hoger 
scoren krijgen een (fictieve) korting op hun 
inschrijvingsprijs voor het werk. Hiermee krijgen 
aannemers die hun werkketen verduurzamen 
meer kans op de gunning  van het werk in 
Utrecht. Hoewel de CO2

 

-prestatieladder in de 
aannemerswereld bekend is, passen gemeenten 
deze ladder nog maar mondjesmaat toe. Utrecht 
wil via pilots haar ervaring met de CO2

 

-

 
prestatieladder verbreden, uitwerken en 
(uiteindelijk) breed toepassen.     

Doel Via duurzaam inkopen CO2

 

besparen met als 
doel zowel de markt als de keten te 
verduurzamen. 

Resultaat Toepassen van de gemeentelijk CO2

 

-

 
prestatieladder bij aanbesteding van minimaal 
drie werken en eventueel diensten.

Partners Concerninkoop, IBU, opdrachtgevers 
infrastructuur, Stedelijk Beheer . 

Budget €

 

50.000,-

Andere contractvorming
Voor nieuwbouw van de gemeente en 
aanbesteding van werken passen we een andere 
manier van contractvorming toe. Meest voor de 
hand liggende methodieken zijn de Total Cost of 
Ownership (TCO) of het Build, Design, Construct, 
Finance en Maintenance (BDCFM) principe. Er zijn 
enkele pilots bij werken met TCO uitgevoerd op 
kleinere schaal, die over het algemeen positief 
zijn beoordeeld. Nieuw voor de gemeente is dat 
daarmee een deel van de 
ontwerpverantwoordelijkheid aan derden (de 
bieder) wordt overgedragen, waarmee dus andere 
soorten contractvorming ontstaan. 

Doel Via duurzaam inkopen CO₂

 

besparen met als 
doel zowel de markt als de keten te 
verduurzamen. 

Resultaat In twee gemeentelijke projecten 
rondom werken is een andere contractvorming 
dan de gebruikelijke laagste prijs toegepast. 

Partners UVO, IBU, Concerninkoop en 
opdrachtgevers infrastructuur. 

Budget €

 

40.000,-
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5.6 Duurzaam inkopen 2/2

Richtlijnen CO₂

 

vriendelijk aanbesteden
Naast de criteria voor milieu-

 

en 
klimaatvriendelijkheid

 

aanbesteden, zullen

 

vooral 
de

 

gebruikte waarderingsmethode en de 
gevoeligheid van de weegfactoren de 
duurzaamheid van de aankoop bepalen.

 

In een 
eerder onderzoek van

 

AgentschapNL voor 
dienstauto's blijkt

 

dat

 

milieu-

 

en 
klimaatvriendelijk aanbesteden

 

voor minimaal 
40%

 

moet worden gewaardeerd. We gaan

 

voor 
een

 

aantal waarderingsmethoden (waaronder 
economisch meest voordelige inschrijving en 
total cost of ownership) een 
gevoeligheidsanalyse

 

uitvoeren voor de mate 
waarin het bijdraagt aan

 

milieu-

 

en 
klimaatvriendelijk aanbesteden.

Doel Via duurzaam inkopen CO₂

 

besparen met als 
doel zowel de markt als de keten te 
verduurzamen. 

Resultaat Eind 2013 is een

 

gevoeligheidsanalyse 
uitgevoerd en

 

zijn er richtlijnen om

 

zowel de 
waarderingsmethode als de weegfactoren op een 
dusdanige manier in te zetten zodat de 
gemeente

 

milieu-

 

en klimaatvriendelijk inkoopt.

Partners Dienst Ondersteuning Concerninkoop, 
Afdeling Milieu & Mobiliteit en 
contractmanagement.

 Budget €40.000,-
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Compensatie
In 2008 heeft de gemeenteraad vastgesteld dat 
de gemeente in 2012 een CO2

 

-neutrale 
organisatie is. Deze doelstelling kan alleen 
worden gerealiseerd als eind 2012 het resterende 
gas-

 

en brandstofverbruik wordt gecompenseerd. 
Aangezien de gemeente groene stroom inkoopt, 
is het niet nodig het elektriciteitsverbruik te 
compenseren. 
Het compenseren van de CO2

 

-uitstoot is de 
laatste jaren niet zonder discussie verlopen. 
Daarom zijn er keurmerken en (beperkt) toezicht 
op compensatieprojecten ontwikkeld. De 
kosteneffectiviteit van deze projecten is niet altijd 
duidelijk. Wij kiezen ervoor om eerst nog een 
aantal jaren op volle kracht in te zetten op het 
verminderen en verduurzamen van het gas, 
elektra en brandstofverbruik van de 
gemeentelijke organisatie. Tot aan 2015 maken 
we grote stappen onder andere door de overgang 
naar het Stadskantoor, de investeringen die nu in 
het maatschappelijke vastgoed worden gedaan en 
het vergroenen van de keten via duurzaam 
inkopen. In 2014 maken we de balans van de 
projecten op en kan een besluit over eventuele 
compensatieprojecten worden genomen. 

Doel Begin 2015 is de gemeente een CO₂-

 
neutrale organisatie. 

Resultaat De resterende 10.000 ton CO2

 

van 
het gas-

 

en brandstofverbruik wordt 
verminderd. 

Partners De gehele gemeentelijke organisatie.

 Budget  N.v.t.
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6. Duurzame herontwikkeling

Waarom?
In de ruimtelijke strategie is opgenomen dat 
zwaarder ingezet wordt op toekomstvaste 
herstructurering of renovatie. Een herontwikkeld 
gebied of gebouw moet voor langere periode zijn 
functie met kwaliteit behouden. Herontwikkeling 
van bestaande gebouwen en gebieden

 

heeft vaak 
de voorkeur boven nieuwbouw. Tijdelijke 
invulling (al dan niet langdurig) kan onderdeel 
hiervan zijn. 
Vanuit het oogpunt van duurzaamheid is 
gebiedsaanpak, gezien de integraliteit, ook zeer 
actueel. Hierbij zijn voor ons de kernwaarden 
voor duurzame gebiedsontwikkeling 
uitgangspunt, daarbij gaat het om gezondheid, 
zorgvuldig ruimtegebruik, toekomstbestendig 
zonder af te wentelen, benutten lokale kwaliteiten 
en het creëren van medeverantwoordelijkheid van 
mensen, als ware zij 'eigenaar' van het gebied. 
Ontwikkelen van een standaard binnen de 
gemeente voor duurzame herontwikkeling 
gebaseerd op deze uitgangspunten kan een 
goede bijdrage leveren. 

Waar staan we nu?
Duurzaamheid zit nog niet automatisch en 
vroegtijdig in alle interne planprocessen en 
procedures. We merken dat we op veel terreinen 
kunnen leren van voorbeeldprojecten. Hoe 
kunnen we integraal ruimtelijke ontwikkeling op 
een duurzame wijze verbeteren? De focus voor 
uitvoeringsprogramma 2013-2014 ligt ook 
vooral bij het slim leren en het “doen”

 

en het 
zorgen voor de verankering in de processen.
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6.1 Effecten

Wat levert het op?
Bij een gebiedsgerichte aanpak staat de vitaliteit 
en de kwaliteit van leefomgeving centraal. Het 
integraal benaderen van een gebied op 
duurzaamheid vanaf de start van het planproces 
vergroot mogelijk ook de kosteneffectiviteit, 
terwijl tevens ambities kunnen worden 
gerealiseerd. 

We zorgen voor de inbedding in de gemeentelijke 
organisatie van de kennis om eerder en meer 
duurzaam te kijken naar herontwikkeling op een 
eenvoudige, simpele en weinig tijdrovende wijze. 
Hiermee kan een multiplier effect verwacht 
worden. 
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6.2 Overzicht projecten

Vergroten kennis duurzame 
herontwikkeling 
binnen de gemeente

Opzetten aantal concrete 
projecten duurzame
herontwikkeling

Projectengarage 
"weddenschappen" met externe 
experts met bestaande projecten

Uitdragen van deze opgedane 
kennis bij projectleiders

Opzetten eigen methode 
herontwikkeling en toepassen 
binnen bestaande projecten

Opnemen rapportage 
duurzaamheid in
planproces

Opnemen 
duurzaamheid in planproces
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Het uitvoeren van een aantal “weddenschappen”
Om de kennis te vergroten van duurzame 
herontwikkeling nodigen we een aantal experts 
uit, die bestaande projecten bekijken en 
"weddenschappen" aan durven gaan dat door een 
andere aanpak van de (her-)ontwikkeling meer 
ambities kunnen worden gerealiseerd, zonder dat 
sprake is verslechtering van het financiële 
resultaat en/of vertraging. Hierbij is 
duurzaamheid meer dan alleen energiebesparing 
en wordt ook economische vitaliteit, gezondheid, 
fysieke kenmerken als geluid hinder en 
luchtkwaliteit meegenomen. 
De experts kunnen ook andere projectleiders 
binnen de gemeente zijn die de “weddenschap”

 
aandurven. 

Doel Duurzame herontwikkeling. 

Resultaat Een minimum aantal van vijf projecten 
die anders worden aangepakt.

Partners (Externe) experts, interne projectleiders 
gebiedsontwikkeling.

Budget €

 

150.000,-

6.3 Vergroten kennis duurzame herontwikkeling

Uitdragen opgedane kennis bij projectleiders
De opgedane kennis vanuit de “weddenschappen”

 
worden samengevat en de cases worden gebruikt 
om uit te dragen binnen de gemeentelijke 
diensten als voorbeeld.

Doel Verspreiden van de opgedane kennis binnen 
de “weddenschappen”.

Resultaat Kennis van nieuwe innovatieve 
manieren om te kijken naar duurzame 
gebiedsontwikkeling binnen de betrokken 
gemeentelijke diensten. 

Budget €

 

25.000,-
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6.4 Opzetten eigen methode herontwikkeling

Inzetten en verbreden eigen methode 
gebiedsontwikkeling binnen bestaande projecten
Binnen de gemeente wordt binnen 
gebiedsontwikkeling de huidige werkwijze verder 
ontwikkeld door het plan-

 

en financieringsproces 
aan te passen op basis van duurzaamheidtoetsen. 
Deze worden toegepast binnen een aantal 
binnenkort te starten projecten uit de ruimtelijke 
strategie.

Doel Het verduurzamen van gebiedsontwikkeling. 

Resultaat Een minimum aantal van vijf nieuwe 
projecten waarbij duurzaamheid voorop staat bij 
herontwikkeling en de eigen methode vanaf het 
begin is gebruikt.

Budget €

 

150.000,-

Onderzoeken naar mogelijkheid opnemen 
duurzaamheid in planproces 
Verschillende ambities kunnen worden verenigd 
door duurzaamheid als een integraal onderdeel 
op te nemen in de producten van het Utrechts 
Planproces (UPP). Hierdoor worden ook externe 
initiatiefnemers meegenomen met de ambities 
voor de stad. Zorgvuldigheid is hierbij wel aan de 
orde als het gaat om het verder bureaucratiseren 
van processen binnen de gemeente. We willen 
daarom onderzoeken op welke wijze het 
opnemen van duurzaamheid of energie bijdraagt 
aan de doelstelling van de stad. 

Doel Het onderzoeken of (het opnemen van) 
duurzaamheid /energie in de producten van het 
UPP bijdraagt aan de doelstelling van de stad.

Resultaat Een conclusie over het nut van het 
opnemen van duurzaamheid in de producten van 
het UPP en eventueel doorvoeren.

Budget  €

 

25.000,-
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Welke uitdaging ligt er? 
Uit bewonersavonden die er zijn geweest blijkt 
dat bij bewoners en maatschappelijke instellingen 
veel initiatieven leven om de CO2

 

-uitstoot in de 
stad te verminderen. Die initiatieven variëren van 
een groepje buurtbewoners die hun woning 
energieneutraal wil maken, studenten die een 
CO2

 

-bespaarwedstrijd willen organiseren tot 
bewoners die graag gezamenlijk zonnepanelen 
willen plaatsen. Om deze initiatieven te kunnen 
honoreren is in het Programma Utrechtse Energie! 
2011-2012 €

 

1.000.000,-

 

vrijgemaakt om deze 
initiatieven te ondersteunen en faciliteren.

Waar staan we nu? 
Een beleidsregel 'Initiatievenfonds Utrechtse 
Energie' voor bewoners is opgesteld en wordt 
tweede helft 2012 opengesteld. Voor collectieven 
van bewoners (minimaal vijf aanvragers) is het 
mogelijk (financiële) ondersteuning te krijgen 
voor het plaatsen van zonnepanelen en voor 
initiatieven om de CO2

 

-uitstoot in de stad te 
verminderen. De initiatieven worden per drie 
maanden ten opzichte van elkaar gewogen. De 
subsidie op zonnestroominstallaties wordt op 
volgorde van binnenkomst afgehandeld. Wij 
zetten deze regeling voort in 2013 en 2014.

Zoals aangegeven in hoofdstuk 5 is het niet 
eenvoudig huurverhoging te vragen om de 
investeringen voor energiebesparende 
maatregelen te dekken bij gebouwen waar 
maatschappelijke instellingen zoals 
welzijnsorganisaties, (basis)scholen, 
sportverenigingen et cetera huurder zijn. 
Deze organisaties kunnen vaak een (kleine) 
huurverhoging niet betalen als deze zich pas 
later terugverdient. Zij zullen de komende tien 
jaar wel met flink stijgende energielasten te 
maken krijgen. Om hieraan tegemoet te 
komen is het voorstel om een 
Initiatievenregeling Utrechtse Energie! voor 
maatschappelijk vastgoed open te stellen.  
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Wat levert het op?
Naast de CO₂-besparing en energiebesparing die 
kan worden verwacht als gevolg van de twee 
initiatievenfondsen (in de orde van een factor 10), 
leveren de twee fondsen ook een bijdrage aan de 
sociale cohesie in de stad. Het stimuleert 
wijkinitiatieven en participatie van de bewoners 
en of gebruikers van de

 

gebouwen. 
Een

 

energiezuinig gebouw in de buurt geeft aan 
dat de er wordt

 

geïnvesteerd

 

in de wijk of buurt. 
En goed voorbeeld doet volgen.

Belangrijk is verder dat de energielasten van de 
maatschappelijke organisaties naar beneden 
wordt gebracht. 

7.1 Effecten
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7.2 Overzicht projecten 
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Initiatievenfonds 
Utrechtse Energie! 
Voor particulieren

Initiatievenfonds 
Utrechtse Energie! 

Voor maatschappelijke 
organisaties
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Initiatievenfonds ‘Utrechtse Energie!’
Wij kiezen ervoor om de regeling van het 
Initiatievenfonds in 2013 en 2014 `voort te 
zetten. Naar aanleiding van eerste ervaringen 
wordt het fonds zonodig bijgesteld. We blijven 
inzetten op de collectieve initiatieven uit de 
samenleving. 

Doel Het ondersteunen van initiatieven van 
bewonerscollectieven. 

Resultaat Minimaal 50 en maximaal 500 
initiatieven van bewoners voor het 
verminderen van de CO2

 

-uitstoot in de stad 
zijn ondersteund. 

Partners Subsidiebureau, Natuur-

 

en 
milieueducatie, wijkbureaus en Milieucentrum 
Utrecht, bewoners(organisaties). 

Budget €

 

750.000 (3 X €250.000,-

 

verdeeld 
over 3 tranches (najaar 2013 en voorjaar en 
najaar 2014), Budget uit 2011-2012 wordt 
ingezet voor najaar 2012 en voorjaar 2013.



Utrechtse Energie!

COLOFON
Versie 2012.02

7.3 Initiatievenregelingen 2/2

Uitvoeringsprogramma

1. Wonen

2. Bedrijvigheid

3. Mobiliteit

4. Energieopwekking

5. Eigen organisatie 

6. Duurzame herontwikkeling

7. Duurzame samenleving 

7.1 Effecten

7.2 Overzicht projecten

7.3 Initiatievenregelingen

8. Programmaorganisatie

Initiatievenfonds ‘Utrechtse Energie’

 
maatschappelijk vastgoed
Maatschappelijke instellingen, zoals 
welzijnsorganisaties, (sport)verenigingen, 
hebben relatief hoge energielasten en zijn 
zeer gevoelig voor toekomstige 
energieprijsstijgingen, die indirect 
doorwerken in het sociale en 
maatschappelijke beleid van de gemeente. Het 
is niet vanzelfsprekend om met hen makkelijk 
tot terugbetalingafspraken over investeringen 
in hun panden te komen. Het voorstel is 
daarom een regeling uit te werken voor 
maatschappelijke instellingen om duurzame 
investeringen in hun panden mogelijk te 
maken.  

Doel Het verminderen van het energieverbruik 
(en dus CO₂-uitstoot) van maatschappelijke 
instellingen in de stad door verduurzaming 
van de panden waarin zij.

Resultaat Een uitvoeringsregeling voor het 
verduurzamen van het Utrechtse 
maatschappelijke vastgoed wordt uitgewerkt 
en uitgevoerd. Jaarlijks worden 200 panden 
gemiddeld 30% energiezuiniger.

Partners Utrechtse Vastgoedorganisatie,   
maatschappelijke instellingen en verhuurders 
aan maatschappelijke instellingen. 

Budget  €

 

2.250.000,-

http://youtube.com/v/yKpw0uMHfHo
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Programmaorganisatie
De programmaorganisatie van Utrechtse Energie! is georganiseerd met twee deeltijd programmamanagers, 
vier deeltijd deelprogrammamanagers en ondersteuning.  Programmamanagement is verantwoordelijk voor 
de resultaten, de kwaliteit, de monitoring en de communicatie van het programma. 

1. Wonen

2. Bedrijvigheid

3. Mobiliteit

4. Energieopwekking

5. Eigen organisatie

6. Gebiedsontwikkeling

7. Duurzame samenleving

Programmaorganisatie

Communicatie

Monitoring

Deelprogramma’sProgrammamanagement Projecten

zon handhaving binnenstad

Administratie



Utrechtse Energie!

COLOFON
Versie 2012.02

8.1 Programmacommunicatie

Uitvoeringsprogramma

1. Wonen

2. Bedrijvigheid

3. Mobiliteit

4. Energieopwekking

5. Eigen organisatie 

6. Duurzame herontwikkeling

7. Duurzame samenleving

8. Programmaorganisatie

8.1 Programmacommunicatie

8.2 Monitoring

8.3 Financiën 

Communicatie
In het programma Utrechtse Energie wordt vanuit 
verschillende niveaus gecommuniceerd, de 
basiscommunicatie op (deel)programmaniveau en 
communicatie over resultaten op projectniveau. 
Dit gebeurt o.a. met de website, nieuwsbrief, 
Twitter, persberichten en filmpjes. 

Motto voor de communicatie 2013-2014 is: van 
koplopers naar peloton. We gaan een grotere 
groep bereiken. Samen met de Utrechtse 
bedrijven en inwoners laten we zien wat we doen. 
Want als het ergens kan is het in Utrecht! 

De gemeente is niet alleen zender, we zoeken het 
Utrechtse verhaal, laten het horen en stimuleren 
ook anderen dit vertellen.

www.utrecht.nl/utrechtseenergie
www.twitter.com/Energie030

Nieuwsbrief 
Vanuit het programma wordt een 
tweemaandelijkse nieuwsbrief verspreid met 
nieuws over het programma, maar ook wat er 
verder in de stad gebeurt op het gebied van 
energie.

 
Bekijk hier de laatste nieuwsbrief:

http://www.utrecht.nl/utrechtseenergie
http://www.twitter.com/Energie030
http://www.utrecht.nl/smartsite.dws?id=359645
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Welke uitdaging ligt er? 
Het meten en monitoren van de resultaten van 
het Programma Utrechtse Energie! geeft aan of de 
gepleegde inzet effect heeft. Het succes van het 
programma staat of valt met de behaalde 
resultaten als het gaat om de CO₂-reductie en om 
het behalen van de projectresultaten. 

We monitoren op drie manieren: 
1. Monitoren van de totale CO₂-uitstoot in de 
stad (CO₂-voetafdruk);
2. Monitoren van effecten van de maatregelen uit 
het programma (programmaresultaten);
3. Monitoren van kennis, houding en gedrag 
(draagvlak). 

Al deze lijnen richten zich over het algemeen op 
het ex-post meten van de resultaten. De 
projectresultaten zullen na afloop van projecten 
in CO₂-reducties worden bepaald en gedurende 
de looptijd van het project nauwlettend gevolgd 
en eventueel bijgestuurd. 

Waar staan we nu?
In 2012 is de nulmeting CO₂-uitstoot van de stad 
afgerond voor de jaren 2009, 2010, 2011 en in 
beeld gebracht. De uitstoot in 2011 was 1,60 
miljoen ton CO₂

 

(zie inleiding). De trend bij het 
elektra-

 

en gasverbruik is licht dalend ten 
opzichte van voorgaande jaren.  

Naast het tonen van de projectresultaten in de 
voortgangsrapportages maken we de 
projectresultaten op een verrassende manier 
zichtbaar in de openbare ruimte. Via zogenoemde 
MUPI's, de reclameborden in de stad met twee 
kanten, zullen we zowel de projectresultaten als 
de voorbeelden uit de stad aan bod laten komen. 
Iedereen is uitgenodigd om hier eigen initiatieven 
om de CO₂-uitstoot te verminderen onder de 
aandacht te brengen.
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Wat gaan we in 2013-2014 doen? 
De komende twee jaar zetten we de drie soorten 
monitoring voor het Programma Utrechtse 
Energie! door. De totale CO2

 

-uitstoot wordt in 
2012, 2013 en 2014 op basis van zowel de 
verbruikscijfers van Stedin, Eneco en CBS cijfers 
bepaald. Met de projectresultaten van de 
projecten volgen we de output van het 
programma en sturen die, indien nodig, bij. Denk 
hierbij bijvoorbeeld aan het aantal woningen dat 
een labelsprong heeft gemaakt en hoeveel 
bedrijven mobiliteitsmaatregelen hebben 
genomen. Via de bewonersenquête en –panels 
volgen we hoe de Utrechtse bevolking tegenover 
energie en energiemaatregelen staat. 

In 2013 voeren we een beleidsevaluatie van het 
Programma Utrechtse Energie! uit waarbij, naast 
de CO₂-reductie, ook wordt gekeken naar 
effecten zoals werkgelegenheid, investeringen 
door derden en het multiplier effect van het totale 
programma. 
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CO2

 

-emissie stad
We brengen de CO₂-emissie in beeld volgens het 
landelijke protocol CO₂-emissie dat door het 
AgentschapNL is opgesteld, waarbij de CO₂-

 
emissies van de (voedsel)productie, materialen en 
reizen buiten de stadsgrenzen niet zijn 
meegenomen. De CO₂-emissies worden zoveel 
mogelijk met het hoogste 
betrouwbaarheidsniveau meegenomen. Zowel 
CBS-cijfers (meestal pas later twee jaar later 
beschikbaar) als verbruikgegevens van Stedin 
(elektriciteit en gas) en Eneco (warmte) vormen de 
input voor het bepalen van de CO₂-emissie van 
de stad.

Doel De CO₂-emissie van de stad is in beeld en 
laat een dalende trend zien. 

Resultaat De CO₂-emissie van 2010-2014 is in 
beeld en zodanig opgezet dat jaarlijkse 
monitoring efficiënt kan plaatsvinden. 

Partners Eneco, Stedin, CBS, AgentschapNL, IPO.

 Budget €

 

50.000,-
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Zichtbare monitor/ projectresultaten
Door de projectresultaten volgen we de output

 
van het programma en sturen die, indien nodig, 
bij. Te monitoren resultaten zijn onder andere 
het aantal gemeentelijke gebouwen dat is 
aangepakt, het aantal woningen dat een 
labelsprong heeft gemaakt en het aantal 
bedrijven dat mobiliteitsmaatregelen heeft 
getroffen. We relateren deze resultaten aan de 
behaalde reductie van CO₂. 
De projectresultaten lenen zich ervoor om in de 
openbare ruimte van de stad zichtbaar te worden 
gemaakt. Via zogenoemde MUPI's, de 
reclameborden in de stad met twee kanten, 
maken we de projectresultaten en voorbeelden 
uit de stad zichtbaar voor passanten van de 
MUPI's. Iedereen is uitgenodigd om op deze 
manier uitgevoerde initiatieven om de CO₂-

 
uitstoot te verminderen onder de aandacht te 
brengen.

Doel De projectresultaten van het Programma 
Utrechtse Energie! zijn in beeld in de openbare 
ruimte (MUPI).

 Resultaat Via een interactieve MUPI krijgen 
bezoekers/bewoners van Utrecht een beeld van 
projectresultaten van de het Programma 
Utrechtse Energie! En andere initiatiefnemers. 
Bijv. Green Key voor hotel, aantal opgevraagde 
warmtescans, et cetera. 

Partners Alle bewoners, bedrijven, instellingen, 
bezoekers van Utrecht. 

Budget €

 

40.000,-
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Bewonerspanel
Zowel in de jaarlijkse bewonersenquête 
(representatief) als via het digitale bewonerspanel 
(niet representatief) worden bewoners één keer 
per jaar bevraagd op hun kennis, houding en 
gedrag van energie en duurzaamheid. 

Daarnaast voeren we in 2013 een beleidsevaluatie 
van het Programma Utrechtse Energie! uit om te 
kijken naar de bereikte effecten en resultaten 
voor de stad. Het gaat dan ook om de private 
investeringen, multiplier effecten en de 
werkgelegenheid die het programma genereert. 

Doel Utrechters zijn energiebewust en leven 
duurzaam. 

Resultaat

 

Percentage van bewoners dat 
energiebewust is en duurzaam ‘gedrag’

 

laat zien.

Partners Gemeente Utrecht,

 

afdeling

 
Bestuursinformatie.

Budget Beleidsevaluatie €

 

22.000,-
Geen budget nodig voor bewonersenquête.
Bewonerspanel €

 

3.000,-
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Kosten (X 1000 €) Waarvan leningen, garanties (X 1000 €)

Wonen 2420 1000

Bedrijvigheid 3840 2500

Mobiliteit 350

Energieopwekking 1300

Eigen organisatie 630

Duurzame herontwikkeling 350

Duurzame samenleving 2750

Programmamanagement 870

Communicatie en monitoring 490

Totaal 13000 3500
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