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Hier komt tekst 

Naar een klimaatneutrale stad:  
wat moeten we daarvoor doen? 
 

Hier komt ook tekst 
Wat is de rol van gemeenten? 
Anne-Jo Visser 
10 april 2018 
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Wat gebeurt er in Utrecht? 

 de grote steden groeien 

 vooral Utrecht tot 400.000 in 2030 
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Waar staan we? 

• 117.000 aardgasaansluitingen 
• 35.000 warmtenet aansluitingen  
• Warmtenet is op aardgas 
• Weinig energieneutrale woningen 
• 50% kantoren slechter dan label C 
• Beperkt gebruik WKO bij kantoren 
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De opgave 

• Vraag naar warmte beperken: investeringen 
in verbeteren gebouwschil & installaties 
 

• Inzetten van duurzame energiebronnen & 
stoppen met gebruik van aardgas  
 

• Forse investeringsopgave  
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De Utrechtse uitdaging:  
12 Pjoule grillige warmtevraag  
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De oplossing Eneco (indicatief):  
-Forse besparing 
-Individuele warmtepompen op zon & wind 
-Reeks duurzame bronnen stadswarmte 
-Biomassa voor pieken  

Gas CV-ketels
Individuele warmtepompen / elektrisch
Stadswarmte Geothermie
Stadswarmte rest industrie
Stadswarmte riool
Stadswarmte biomassa
Stadswarmte Gasgestooktcentrales  
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Uitgangspunten voor de toekomstige warmtevoorziening 

• Betaalbaar  
 

• Betrouwbaar  
 

• Duurzaam 
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Gebiedsanalyse: Waar aan de slag? 
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Waarom Overvecht Noord? 

 
• Vervanging gasnet < 2030 (STEDIN) 

 
• Hoog renovatietempo sociale woningbouw (70% woningen) 

 
• Sociaal-economische redenen: Versnellingsagenda voor deze wijk 

 
• Kans om synergie met andere doelen te bouwen: o.a. lokale 

werkgelegenheid  
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Inzoomen  op Overvecht-Noord 
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Uitgangspunten in nieuwe aanpak  

• Nieuwe coalities:  
• Regietafel: samenwerking netwerk- en energiebedrijven, corporaties, bewoners 

en gemeente 
• Greendeal: dialoog aangaan rijk over belemmerende regelgeving: speelruimte en 

dekking 
 

• Gebiedsgericht: 
• Wijkgerichte aanpak wat betreft warmtevisie en afwegingskader 
• Data op orde: kansenkaarten, meekoppeling 

 
• Toekomstgericht:  

• Geen aardgas meer in nieuwe gebieden  
• Voorsorteren op bestaande wijken om transitie in te gaan 
• Vervanging aardgasleidingen voorkomen 

 Beleidsprincipes: vastgelegd in de Warmtevisie   



Utrecht.nl 

Aardgasvrije nieuwbouw: Onze instrumenten  

Initiatief Definitie Ontwerp Voorbereiding Uitvoering 

Eerste ideeën 

• Gemeentelijk beleid 
Warmtevisie: 
geen aardgas in 
nieuwbouwprojecten 
 

• Gesprekken met 
duurzaamheidsadviseurs 

• Start/intentiedocument 
(vastgesteld door College) 
 
 
 
 
 
 

Vaststellen Bouwenvelop/ 
Programma van Eisen 

• Gesprek 
 

• Communicatie met 
belanghebbenden, waarbij 
warmte oplossing aan de 
orde kan komen 
 

• Laten vast stellen 
Bouwenvelop/SPVE (door 
Raad/College) 
 
 
 
 

Definitief ontwerp gereed 

• Gesprek 
 

• Bij uitgifte tender kan de 
gemeente aanvullende 
doelen stellen o.a. score 
voor  duurzaamheid 
 
 
 

Omgevingsvergunning wordt 
afgegeven 

• Gesprek 
 

• Toetsing 
omgevingsvergunning, met 
deeltoets duurzaamheid: 

• Toetsing algemeen beleid 
• Toetsing 

Bouwenvelop/Programma 
van eisen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bouw kan starten 

• Gesprek 
 

• Met de Inkeerregeling 
kunnen Projectleider af van 
aanschaf aardgas 
 

• Of individueel alternatief 
voor  bewoners 
 
 
 
 
 

Utrechts Plan Proces bij wijziging bestemmingsplan 

Regulier vergunningstraject 
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