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Green Deal Utrechtse Energie!

Partijen: 
1. De Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, de heer drs. M.J.M. Verhagen en de 

Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, de heer J. J. Atsma, ieder handelend in zijn hoedanigheid 
van bestuursorgaan, samen hierna te noemen: Rijksoverheid;

2. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Utrecht, handelend in zijn 
hoedanigheid van bestuursorgaan, ten dezen vertegenwoordigd door mevrouw M. de Rijk, (wethouder 
Milieu en Duurzaamheid en Economische Zaken), de heer J. Kreijkamp (wethouder onderwijs) en de 
heer F. Lintmeijer, wethouder (Verkeer), hierna te noemen: gemeente Utrecht. 

Hierna samen te noemen: Partijen;

Algemene overwegingen:
1. Het kabinet beoogt een algemene Green Deal met de samenleving, die bijdraagt aan verduurzaming 

van de maatschappij op korte en langere termijn en die lonend is voor overheid en maatschappij.  
Doel van de Green Deal is laten zien dat groen en groei hand in hand gaan.

2. Partijen zien publiekprivate samenwerking als de beste manier om verduurzaming van de Nederlandse 
economie te versnellen en hier ook economisch van te profiteren. Deze unieke gezamenlijke aanpak is 
in Nederland op andere terreinen succesvol en de Green Deal zal hierop voortbouwen. Creativiteit, 
ondernemerschap en innovatie zijn onmisbaar om deze verduurzaming mogelijk te maken.

3. Bij de Green Deal gaat het om concrete duurzame initiatieven, waarbij barrières verdwijnen, innovaties 
ontwikkeld, gefinancierd en toegepast worden en duurzame kansen worden benut. In de praktijk loopt 
de maatschappij tegen belemmeringen aan die in de weg staan van initiatieven die leiden tot een 
verdere verduurzaming.

4. In de Green Deal willen partijen concrete afspraken maken die deze belemmeringen wegnemen, zodat 
de initiatieven die anders moeilijk van de grond komen ruim baan krijgen. Deze initiatieven kunnen 
vervolgens ook als voorbeeldfunctie dienen voor andere partijen en daarmee de totale markt in 
beweging zetten.

5. De voor de Green Deal geïnventariseerde projecten van initiatiefnemers zijn door het wegnemen van 
de beschreven belemmeringen potentieel succesvol, kunnen op korte termijn resultaten opleveren en 
kunnen uitmonden in nieuwe economische activiteiten of kostenbesparingen op korte of langere 
termijn voor het bedrijfsleven. De resultaten van een concrete Green Deal kunnen daarna toepasselijk 
zijn op andere, vergelijkbare projecten, waardoor de reikwijdte van de Green Deal kan worden vergroot 
zonder dat daar specifieke ondersteuning vanuit de Rijksoverheid tegenover staat. 

Specifieke overwegingen Green Deal Utrechtse Energie!
1. Duurzaamheid is één van de pijlers van het Utrechtse collegeprogramma 2010-2014 ‘Groen, Open en 

Sociaal’. De concrete doelstelling is om 30 % CO2 te besparen en 20% duurzame energie op te wekken 
in 2020 ten opzichte van het niveau van 1990. De ambitie is verder om in 2030 klimaatneutraal te zijn. 

2. Om de ambitie te behalen heeft de gemeente Utrecht het programma Utrechtse Energie! geformuleerd 
dat loopt tot en met 2014 en moet leiden tot een daling van de CO2-uitstoot in de stad met gemiddeld 
3% per jaar. 

3. De gemeente Utrecht formuleert een ambitie voor de stad, die verder gaat dan het wettelijk kader  
(de Wet Milieubeheer). Met stricte handhaving zullen doelstellingen niet worden gehaald en zal waar 
nodig onder andere door middel van business cases, getoond worden dat er met verduurzamen 
verdiend kan worden, zowel direct (geld) als indirect (imago). De gemeente Utrecht neemt echter ook 
haar verantwoordelijkheid door wet- en regelgeving te handhaven. 
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4. Het mes snijdt aan meerdere kanten: groene banen, meer waarde ontwikkeling, economische groei en 
plezierige woon-, werk- en leefomgeving. De overheid kan een versnelling realiseren door maatwerk te 
leveren in de aanpak die wordt gekozen. Soms in de rol voor de overheid als facilitator, ondersteuner, 
als launching customer, soms als sterkere regisseur, soms als handhaver van wet- en regelgeving. 

5. Op verschillende onderwerpen en projecten zijn er raakvlakken tussen Rijksoverheid en de gemeente 
Utrecht. Daarbij kan de samenwerking tussen de gemeente Utrecht en Rijksoverheid een voorbeeld zijn 
voor publieke samenwerking waar andere overheden hun voordeel mee kunnen doen. De Green Deal 
voor een periode van 2012- 2015 zet in op vier thema’s:
- ondernemerschap
- energieopwekking
- scholen
- mobiliteit

Komen het volgende overeen: 

1. Green Deal initiatief: thema´s en afspraken
Artikel 1 Green Deal initiatief thema 1: Ondernemerschap
Om duurzaam ondernemerschap te bevorderen gaat de gemeente Utrecht zowel samen met werkgevers 
belemmeringen wegnemen en initiatieven ondersteunen. De focus is op:
- grotere energieverbruikende bedrijven waarbij de aanpak zowel branchegericht als gebiedsgericht is; 
- betrokkenheid van partners (zowel publiek als privaat);
- projecten waarmee de economie kan worden versterkt:

- het creëren van nieuwe werkgelegenheid en binden van bestaande bedrijven.
- het verbeteren van de concurrentiepositie van de speerpuntsectoren van Utrecht:  

zakelijke dienstverlening, gastvrijheidcluster, creatieve industrie.
- het stimuleren van een clusterontwikkeling rondom duurzaamheidproductie, installatie, 

onderhoud en gelieerde services.

Artikel 2 Thema 1: inzet en acties gemeente Utrecht
De gemeente Utrecht:
 - Onderzoekt samen met bedrijven welke maatregelen genomen kunnen worden om tot significante 

energiebesparing te komen. Hiervoor worden alle bedrijven vanaf 5 werknemers in Utrecht actief  
(ruim 4.700 werkgevers) benaderd; ofwel branchegericht of gebiedsgericht met als resultaat een 
afsprakenkader voor de komende 3 jaren, ondersteunende informatiebijeenkomsten en hulp bij 
uitvoering en monitoringstools. 

 - Faciliteert en ondersteunt bedrijven om energie en CO2 te besparen door informatie te geven, te 
ondersteunen bij aanbestedingstrajecten en instrumenten aan te bieden om energie en CO2 besparing 
te monitoren. De gemeente Utrecht zal waar nodig handhaven op wet- en regelgeving op basis van het 
activiteitenbesluit zoals bedoeld in de Wet Milieubeheer. In 2012 richt de gemeente Utrecht zich vooral 
op de grootste 300 bedrijven. In 2013 en 2014 worden de overige 4400 bedrijven met meer dan  
5 werknemers betrokken bij de aanpak. 

 - Gaat voor haar werkgevers een investeringsfonds duurzame bedrijvigheid opzetten met als doel 
investeringen voor energiebesparing te ondersteunen. Hiervoor is een testfase van essentieel belang. 
De gemeente Utrecht wil samen met de Rijksoverheid een aantal cases uitwerken en hier ervaringen 
mee opdoen. Deze ervaringen en deze pilots kunnen helpen om nieuwe vormen van financiering uit te 
werken en mogelijk ervaringen vanuit de bancaire sector te delen. De gemeente Utrecht stelt hiervoor 
kennis beschikbaar en binnen de relevante wettelijke kaders en voor zover dit in overeenstemming is 
met de toepasselijke aanbestedings- en staatssteunregels minimaal €2.000.000,- voor een slimme 
financiering van deze business cases.

 - Faciliteert actief de markt voor energiebesparing door het samenbrengen en begeleiden van de vraag 
naar energiebesparing en het aanbod van ESCo bedrijven en financiers. 

 - Heeft een voorbeeldrol ten aanzien van de eigen gebouwen en organisatie op het gebied van 
energiebesparing.
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Artikel 3 Thema 1: inzet en acties Rijksoverheid
De Rijksoverheid:
 - De Rijksoverheid is bereid haar expertise en netwerk in de risicokapitaalmarkt in te zetten bij de 

ontwikkeling van de aan de Green Deal gerelateerde (regionale) investeringsfondsen. De Rijksoverheid 
ziet daarbij kansen om lagere beheerslasten te realiseren voor alle partijen. Zij zal hier een regierol 
nemen door maatregelen voor te stellen die het financiële beheer van fondsen kunnen stroomlijnen. 
Daar waar het mogelijk is om meerwaarde te creëren door het laten samengaan vanuit het 
gemeentelijke fonds met die vanuit het rijksinstrumentarium zal de Rijksoverheid actief medewerking 
verlenen.

 - Ondersteunt de gemeente Utrecht bij het opzetten van slimme financieringsconstructies door business 
cases van minimaal vijf icoonprojecten uit te werken. De Rijksoverheid zal door middel van een 
decentralisatie-uitkering een financiële bijdrage van in totaal maximaal € 250.000,- inclusief 
eventueel verschuldigde BTW. De gemeente Utrecht zal de Rijksoverheid ter informatie relevante 
gegevens hierover zoals projectplannen (inclusief begrotingen) overleggen.

Artikel 4  Green Deal initiatief thema 2: energie opwekking
Naast energiebesparing is opwekking van duurzame energie dé inzet om op termijn CO2 neutraal te worden. 
Technieken als warmte koude opslag en stadsverwarming zijn eenvoudig in te passen en zijn vaak ook 
zonder subsidies commercieel rendabel. De gemeente Utrecht zal zich inzetten om samen met partners 
deze technieken verder in te voeren en uit te rollen. 

Met een WarmteKoude Opslag (WKO) loket willen de gemeente Utrecht en de Rijksoverheid ondernemers 
ondersteunen door kosten en risico’s te reduceren, processen te vereenvoudigen, de juridische context 
helder te krijgen en initiatiefnemers te faciliteren. Hiertoe moet een WKO loket voor ontwikkelaars en 
ondernemers zorgen voor een versneld proces, goede afstemming met provincie en waterschap en 
risicoreductie met betrekking tot waterverontreiniging. 
Daarnaast heeft het WKO-loket tot doel om de ervaringen van processen en kennis van juridische, financiële 
en technische aard direct en actief te delen met andere lokale overheden. Vooruitlopend op de Algemene 
Maatregel van Bestuur (AmvB) Bodemenergiesystemen zullen de potentie van de ondergrond voor WKO en de 
belangen optimaal kunnen worden afgewogen en ingezet bij inpassing van nieuwe WKO-initiatieven. De 
centrale gedachte is dat hiermee nuttige ervaring kan worden opgedaan met onder andere regiegebieden en 
vrije gebieden, geheel in aansluiting op deze AMvB. Een van de doelstellingen van het WKO-loket wordt ook 
deze kennis over te brengen aan andere lokale overheden. Het resultaat van het instellen van het WKO-loket is:
 - snellere en doelmatigere vergunningsprocedures in Utrecht voor WKO, met een kennisoverdracht naar 

andere gemeenten en provincies;
 - lagere initiële kosten voor ondernemers bij het ontwikkelen; versnelling van de ervaringen en 

gerelateerde kennisdeling rond juridische en financiële processen.

Daarnaast bevordert de gemeente Utrecht zonnestroom actief in de gemeente. Zonnestroom is nog niet 
rendabel voor alle doelgroepen. Toch hebben vooral zonnepanelen een groot draagvlak bij de 
bevolking, zijn uniek in hun kleinschaligheid en eenvoudig op te schalen. De techniek van zonnepanelen 
heeft een enorm steile leercurve doorlopen afgelopen jaren waardoor de prijs van zonnepanelen sterk is 
gedaald. Deze voordelen inspireren velen tot innovatieve oplossingen en nieuwe business cases om 
zonnepanelen op grote(re) schaal toe te passen. 

Artikel 5 Thema 2: inzet en acties gemeente Utrecht
De gemeente Utrecht:
 - gaat verschillende projecten opzetten op het gebied van zonnestroom. Deze hebben particulieren, 

Verenigingen van Eigenaars, bedrijven en scholen als doelgroep. In 2012 wordt voor iedere doelgroep 
een project geïnitieerd.

 - wil een zon privé regeling opzetten voor haar werknemers en dit ook bij andere werkgevers onder de 
aandacht brengen. 
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 - gaat op zoek naar mogelijkheden om de bodem effectiever in te zetten voor duurzame energie.  
Vooral in de historische binnenstad van Utrecht liggen kansen. Een ondersteunende rol voor de 
gemeente past hierbij. De gemeente Utrecht gaat samen met het rijk een WKO-loket opzetten. 

 - draagt er zorg voor dat het WKO-loket in 2013 operationeel is.
 - is voornemens binnen de relevante wettelijke kaders en voor zover dit in overeenstemming is met de 

toepasselijke aanbestedings- en staatssteunregels het WKO-loket financieel te ondersteunen en levert 
zelf een bijdrage van € 400.000,- zijnde de helft van de totale kosten van het WKO-loket over drie jaar, 
tw. 2013 tm 2015. 

Artikel 6 Thema 2: inzet en acties Rijksoverheid
De Rijksoverheid:
 - ondersteunt de gemeente Utrecht met kennis om een zon privé-regeling uit te werken waardoor de 

werknemers de mogelijkheid krijgen om aantrekkelijk zonnepanelen aan te schaffen. Deze regeling 
moet een voorbeeld zijn voor andere werkgevers in de stad.

 - De Rijksoverheid zal door middel van een decentralisatie-uitkering een financiële bijdrage van in totaal 
maximaal € 400.000,- inclusief eventueel verschuldigde BTW beschikbaar ten behoeve van het eerder 
genoemde WKO-loket. De gemeente Utrecht zal de Rijksoverheid ter informatie relevante gegevens 
hierover zoals projectplannen (inclusief begrotingen) overleggen.

Artikel 7 Green Deal initiatief thema 3: Scholen
De gemeente Utrecht wil als organisatie zelf haar verantwoordelijkheid nemen en het goede voorbeeld 
geven. Naast de gebouwen waarin de gemeentelijke organisatie zelf zit, heeft de gemeente Utrecht als 
verhuurder of als beheerder maatschappelijk gerelateerde gebouwen in eigendom, zoals scholen. 
Schoolgebouwen zijn belangrijk omdat de huidige schoolkinderen groot worden in een 
energiesamenleving die voornamelijk duurzaam moet zijn. Energiebesparing en gedrag kan onderdeel zijn 
van het lespakket. De gemeente Utrecht onderzoekt de mogelijkheden voor passende (zonder het 
binnenmilieu te schaden) energiebesparende maatregelen. Voor een eerste groep van 17 bestaande scholen 
is een financieringsconstructie gevonden waarbij subsidie voor binnenklimaat is gecombineerd met een 
garantstelling op de energiekosten vanuit Utrechtse Energie! Voor overige scholen ondersteunt de 
gemeente Utrecht schoolbesturen bij slimme financieringsconstructies en aanbestedingstrajecten voor 
energieprestatie contracten.

Artikel 8  hema 23: inzet en acties gemeente Utrecht
De gemeente Utrecht:
 - gaat samen met schoolbesturen in 2012 minimaal 17 van de 86 schoolgebouwen in de stad 

energiezuinig maken, het binnenklimaat verbeteren en waar mogelijk duurzame energie opwekken. 
 - ondersteunt schoolbesturen met het maken van businesscases voor duurzame opwekking zoals 

bijvoorbeeld zonne-energie. Daartoe wordt gestreefd naar minimaal 10 uitgewerkte business cases in 2012.
 - zet in 2013 een innovatieve en deels interne financieringsconstructie op basis van garantstelling op die 

opgeschaald kan worden naar andere gemeenten. 
 - faciliteert de markt voor energiebesparing door marktplaatsen te organiseren voor ESCo’s in relatie 

met onder andere schoolgebouwen. 
 - streeft er naar dat alle nieuwbouw van scholen gerealiseerd wordt met een aanscherping op de huidige 

wettelijke EPC verplichting van 1,3. In 100% van de nieuwbouwplannen vanaf 2012 wordt minimaal een 
EPC van 1,2 gerealiseerd en er wordt gestreefd naar een EPC van 1,1 voor 50% van de schoolgebouwen. 
Hierbij is het uitgangspunt dat een bovenwettelijke aanscherping vrijwillig moet zijn, en daarmee 
gedragen moet zijn door betrokkenen.

 - ondersteunt de schoolbesturen met het begeleiden van energiemanagement en gedragscampagnes op 
alle Primair Onderwijs scholen omdat naast het energiezuinig maken van gebouwen ook een 
gedragsverandering belangrijk is. In 2013 worden zo 40 scholen ondersteund.
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Artikel 9 hema 23: inzet en acties Rijksoverheid
De Rijksoverheid:
 - zal zich inzetten als verbinder en sparringpartner ten aanzien van de ontwikkeling van 

prestatiecontracten in de gemeente Utrecht.
 - onderzoekt de mogelijkheid voor een pilot voor het leveren van duurzame energie door scholen aan 

een wijk via een gezamenlijk klein netwerk. Hiertoe onderzoekt de Rijksoverheid, in het bijzonder de 
Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, op aangeven van de initiatiefnemer vanuit 
Utrecht of het wenselijk en mogelijk is om, indien de initiatiefnemer knelpunten identificeert die 
gerelateerd zijn aan bepalingen bij of krachtens de Elektriciteitswet 1998 en de Gaswet, hiervoor tot een 
oplossing te komen gebruik makend van het amendement van de leden Van der Werf en Leegte 
(Kamerstuk 32814 nr. 19, vergaderjaar 2011-2012) over experimenteerruimte rond de Elektriciteitswet 
1998 en de Gaswet.

 - onderzoekt of de energieaansluiting voor scholen geclusterd mogelijk is, bijvoorbeeld op het niveau 
van een schoolbestuur.

Artikel 10  Green Deal initiatief hema 34: Mobiliteit
Als nationaal vervoersknooppunt voor zowel wegverkeer als openbaar vervoer levert mobiliteit een grote 
bijdrage aan de CO2 uitstoot en luchtkwaliteitproblematiek in de regio Utrecht. Met het actieplan schoon 
vervoer 2010-2014 levert de gemeente Utrecht een bijdrage aan een duurzamere mobiliteit, met als focus het 
stimuleren van elektrisch vervoer. Voor een effectieve aanpak van deze problematiek, die de 
gemeentegrenzen overschrijdt, is samenwerking met andere partijen noodzakelijk. Daarom zal de 
gemeente Utrecht samen met de provincie Utrecht, de Taskforce Innovatie Regio Utrecht en de U15, twintig 
beeldbepalende werkgevers in de regio Utrecht die samen werken aan een betere bereikbaarheid van 
Midden-Nederland, en regiogemeenten een aanpak ontwikkelen die leidt tot minder en schonere 
mobiliteit van deelnemende bedrijven. 

Bedrijven krijgen inzicht in hun CO2 footprint en de mogelijkheden om deze door mobiliteitsmaatregelen 
te verkleinen en de luchtkwaliteit te verbeteren, de betrokken overheden zullen bedrijven voor hun 
inspanningen belonen door daar rekening mee te houden bij hun aanbesteding- en inkoopbeleid. Omdat 
er in de regio Utrecht relatief veel bedrijven in de zakelijke dienstverlening zijn gevestigd en er nog geen 
geschikte methodes beschikbaar zijn om voor deze sector een CO2 footprint te bepalen en systematisch 
maatregelen op te nemen, zal de aandacht vooral op deze sector zijn gericht. 

Artikel 11  hema 34: inzet en acties gemeente Utrecht
De gemeente Utrecht:
 - is voornemens om binnen de relevante wettelijke kaders en voor zover dit in overeenstemming is met 

de toepasselijke aanbestedings- en staatssteunregels bij te dragen aan de kosten voor ontwikkeling van 
de methode voor het opstellen van een CO2 footprint; 

 - stelt kennis over schoon vervoer en duurzame mobiliteit beschikbaar aan bedrijven 0,5 fte per jaar;
 - beleidsregels op voor duurzaam aanbesteden en inkopen in aansluiting op de CO2 prestatieladder;
 - organiseert voorlichtings- en netwerkbijeenkomsten voor de kleinere bedrijven;
 - stimuleert, samen met de provincie Utrecht, de regiogemeenten om deze aanpak voor kleinere 

bedrijven ook toe te passen en om beleidsregels vast te stellen voor duurzaam aanbesteden en inkopen 
in aansluiting op de CO2prestatieladder;

 - stimuleert de aanleg van oplaadinfrastructuur voor elektrisch vervoer in de eigen gemeente en de 
regiogemeenten.

Artikel 12  hema 34: inzet en acties Rijksoverheid
De Rijksoverheid:
 - draagt bij aan de kosten voor ontwikkeling van de methode voor het opstellen van een CO2 footprint 

middels een decentralisatie-uitkering een financiële bijdrage van maximaal € 50.000,- inclusief 
eventueel verschuldigde BTW beschikbaar te stellen voor zover de Minister van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties hiermee kan instemmen. De gemeente Utrecht zal de Rijksoverheid ter informatie 
relevante gegevens hierover overleggen zoals projectplannen (inclusief begrotingen);  
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 - stelt op verzoek ten behoeve van initiatief 3 relevante informatie en expertise vanuit het bestaande 
beleidsinstrumentarium beschikbaar ten aanzien van duurzame mobiliteit en schoner vervoer in het 
bijzonder stimuleringsregelingen (fiscaal en subsidies) ten behoeve van bedrijven, binnen de 
focusgebieden aanpak via onder meer het Rijksweb, en werkt mee aan voorlichtings- en 
netwerkbijeenkomsten voor de kleinere bedrijven;

 - stelt op verzoek kennis over mogelijkheden voor duurzaam aanbesteden en inkopen beschikbaar aan 
de gemeente Utrecht en de provincie Utrecht en regiogemeenten;

 - actualiseert jaarlijks de startgids voor bedrijven voor elektrisch vervoer. 

2. Slotbepalingen
Artikel 13
De afspraken van deze Green Deal zullen in overeenstemming met het Unierecht worden uitgevoerd in het 
bijzonder voor zover de afspraken vallen onder de werking van de Europese regels met betrekking tot 
aanbesteding, staatssteun en technische normen en voorschriften.

Artikel 14
1. Elke Partij kan de andere Partij schriftelijk verzoeken de Green Deal te wijzigen. De wijziging behoeft de 

schriftelijke instemming van alle Partijen.
2. Partijen treden in overleg binnen 6 weken nadat een Partij de wens daartoe aan de andere Partij 

schriftelijk heeft medegedeeld.
3. De wijziging en de verklaringen tot instemming worden in afschrift als bijlage aan de Green Deal 

gehecht.
4. De wijziging wordt openbaar gemaakt op het Rijksweb. 

Artikel 15
Partijen komen overeen dat de Green Deal afspraken niet in rechte afdwingbaar zijn.

Artikel 16
Deze Green Deal treedt in werking met ingang van de dag na ondertekening en loopt tot en met 2015.  
Alle in deze Green Deal genoemde afspraken worden zo snel mogelijk ter hand genomen. 

Artikel 17
Deze Green Deal zal samen met andere afgesloten Green Deals openbaar worden gemaakt, waardoor 
anderen kennis kunnen nemen van de gesloten Green Deals, zodat navolging hiervan kan worden 
bevorderd.
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Aldus overeengekomen en in tweevoud ondertekend te ’s-Gravenhage op 

Minister van Economische Zaken, Landbouw 
en Innovatie

......................................................................
drs. M.J.M. Verhagen

Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu

......................................................................
 J. J. Atsma

Het college van burgemeester en wethouders 
van de gemeente Utrecht

......................................................................
M. de Rijk
wethouder (Milieu en Duurzaamheid en 
Economische Zaken)

......................................................................
J. Kreijkamp
Wethouder (Onderwijs)

......................................................................
F. Lintmeijer
wethouder (Verkeer)


