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Energieplan en duiding college
Het college van burgemeester en wethouders stelt de raad voor het volgende te besluiten:
1
Bijgaand energieplan opgesteld in het stadsgesprek energie te aanvaarden als Energieplan
voor de gehele stad.
2
Bijgaande duiding van het Energieplan, dat samen met het Energieplan het kader vormt
voor de activiteiten vanuit de gemeente op energiebeleid, vast te stellen.

Burgemeester en wethouders van Utrecht,
De secretaris,

De burgemeester,

Drs. M.R. Schurink

Mr. J.H.C. van Zanen

Conclusie commissie

Bijlages

Voorstel: Voorstel_3758
Bijlage: Utrecht, energiek middelpunt van het land - Energieplan Utrecht
Bijlage: Duiding van het College bij het Energieplan
Bijlage: Procesverslag Stadsgesprek Energie DEF 24-06-2015
Eerdere besluitvorming

Programma Utrechtse Energie en Uitvoeringsprogramma 2011-2012 (Kenmerk
SO 11.025654)
Uitvoeringsprogramma Utrechtse Energie 2013-2014 (Kenmerk 12.084580)
Beleidsevaluatie Utrechtse Energie (Kenmerk 15.504020)
Uitvoering

Wanneer het plan wordt vastgesteld wordt het kader samen met uitvoerders in
de stad verder uitgewerkt in een werkprogramma de Utrechtse Energieagenda’s
over 2016-2019.

Context
In mei 2011 is het programma Utrechtse Energie 2011-2014 vastgesteld door de raad (kenmerk
SO 11.025654). Het programma Utrechtse Energie heeft als doel 30% CO2 te reduceren en 20%
duurzame energie op te wekken in 2020 en in het programma is de ambitie neergelegd om in
2030 klimaatneutraal te zijn.
Het energieplan – “Utrecht: Energiek middelpunt van het land” - vormt de start van een nieuwe
fase van het energie- en klimaatbeleid in Utrecht. Dit energieplan is het resultaat van het
stadsgesprek Energie, een uniek proces in Nederland omdat inwoners van de stad aselect bijeen
zijn gebracht.. De deelnemers van het stadsgesprek vragen in het Energieplan om een ambitieus
energieprogramma in Utrecht en geven de kaders, de ambitie en ook de randvoorwaarden. Het
Energieplan geeft richting, maar vaak nog niet het antwoord op hoe en wie en de benodigde
middelen. In het document “duiding
energieplan” is het aangeven hoe wij vanuit de gemeente willen omgaan met de maatregelen en
keuzes die in het Energieplan zijn genoemd.
In de Utrechtse Energieagenda’s 2016-2019 die in najaar 2015 verschijnt, presenteren we
concrete activiteiten, planningen en inzet van middelen.
Het energieplan is op een unieke manier tot stand gekomen. Dit is goed te weten om dit plan te
duiden. Vanwege de grote betrokkenheid van een aselecte groep die samen een plan hebben
gemaakt was het voor ons ook complex hoe hier in besluitvorming mee om te gaan. Wij realiseren
ons dat wat de deelnemers gemaakt hebben, een Energieplan is van de stad, daarom beschrijven
we onze activiteiten vanuit dat plan in het duidingsdocument. De besluitvorming heeft
plaatsgevonden op het duidingsdocument dat samen met het Energieplan de basis vormt voor het
gemeentelijk energiebeleid. We vragen partijen in de stad om vergelijkbare wijze het Energieplan
als uitgangspunt te nemen voor hen activiteiten. Hiermee streven we naar een
gemeenschappelijke aanpak vanuit een gemeenschappelijk plan.
Het bijgevoegde procesverslag dat van de totstandkoming van het Energieplan beschrijft is
gemaakt om een goed overzicht te krijgen van het proces.

Beslispunt
1

Bijgaand energieplan opgesteld in het stadsgesprek energie te aanvaarden als Energieplan
voor de gehele stad.

Argumenten
1.1

Het Energieplan weerspiegelt de smaak van de stad
Het Energieplan is het resultaat van het stadsgesprek Energie en is opgesteld tijdens drie
zaterdagen in maart en april 2015 door een aselecte groep inwoners uit de stad. Voor ons is
dit daardoor een plan van de stad geworden.

1.2

Het Energieplan bevat keuzes en randvoorwaarden die samen kunnen resulteren in een
vrijwel klimaatneutrale stad
Wanneer alle maatregelen uit het energieplan worden uitgevoerd is de schatting met de
huidige stand van de techniek dat dit samen een grote bijdrage levert aan een
klimaatneutrale stad.

Kanttekeningen
1.1

Het energieplan biedt inzicht in maatregelen en richtingen; de uitwerking over wie het
moeten doen en hoe is nog nodig
Om verdere uitwerking te geven wordt een uitvoeringsprogramma opgesteld

1.2

Of het energieplan leidt tot een klimaatneutrale stad hangt af van de uitwerking en is
afhankelijk van externe factoren
De gemeente zelf is niet de investeerder voor de meeste van de genoemde maatregelen.
Daarnaast is de stad afhankelijk van het rijksbeleid op energiegebied. Bij de uitvoering zijn
dit dan ook belangrijke partijen

Beslispunt
2

Bijgaande duiding van het Energieplan, dat samen met het Energieplan het kader vormt
voor de activiteiten vanuit de gemeente op energiebeleid, vast te stellen.

Argumenten
2.1

De duiding van het Energieplan is samen met het Energieplan de basis voor de richting en
rol van de gemeente om de ambitie klimaatneutraal te behalen.
Het duidingsdocument beschrijft de belangrijkste prioriteiten, rollen en activiteiten van de
gemeente om de resultaten van het energieplan te realiseren. Hiermee is het een
uitgangspunt voor het maken van een werkprogramma: de Utrechtse Energieagenda’s
2016-2019.
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Energieplan en duiding college
besluit
1
Bijgaand energieplan opgesteld in het stadsgesprek energie te aanvaarden als Energieplan
voor de gehele stad.
2
Bijgaande duiding van het Energieplan, dat samen met het Energieplan het kader vormt
voor de activiteiten vanuit de gemeente op energiebeleid, vast te stellen.

Aldus besloten in de vergadering van de raad, gehouden op 15 september 2015

De griffier

De burgemeester

mr. M. van Hall

mr. J.H.C. van Zanen

