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Green Deal Utrechtse Energie!

Betrokken partijen
 - Gemeente Utrecht
 - Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie
 - Ministerie van Infrastructuur en Milieu

Beschrijving initiatief
De Green Deal Utrechtse Energie! houdt het volgende in:
 - Het wegnemen van belemmeringen en ondersteuning van initiatieven voor duurzaam 

ondernemerschap binnen de gemeente Utrecht.
 - Het helpen uitwerken van nieuwe businesscases voor verduurzaming bij werkgevers. 
 - Opzet en operationalisering van een warmte-koude-opslag-loket (WKO-loket) voor een versnelde 

haalbaarheidsanalyse, vergunningsproces, goede afstemming met provincie en waterschap en 
risicoreductie met betrekking tot waterverontreiniging.

 - Bevordering van zonnestroom in de gemeente door vergroting van afzetmogelijkheden bij 
zonnestroom op scholen. Zonnestroom is nog niet rendabel voor alle doelgroepen zoals bijvoorbeeld 
scholen. Door administratieve belemmeringen te overwinnen kunnen businesscases vergroot worden. 

 - Stimuleren van energiebesparing op scholen, zowel in de schil als bij het gebruik.
 - Ontwikkeling van een aanpak die leidt tot minder en schonere mobiliteit van bij 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 daarmee rekening te houden bij hun 
aanbestedings- en inkoopbeleid

Topsector: energie

Resultaten
 -  Er is sprake van een significante energiebesparing en CO2-reductie door een afsprakenkader met 

bedrijven en financiële uitwerking en ondersteuning van duurzame investeringen. Deze initiatieven 
leiden tot een daling van de CO2-uitstoot met gemiddeld 3% per jaar binnen de stad de komende  
3 jaren.

 - In 2014 zijn minimaal 5 grote businesscases uitgewerkt voor werkgevers.
 - De vergunningsprocedures in Utrecht voor WKO zijn sneller en doelmatiger, met kennisoverdracht 

naar andere gemeenten en provincies. Dit vergroot het aandeel WKO in de stad Utrecht.
 - In 2012 zijn minimaal 17 van de 86 schoolgebouwen in de stad energiezuinig, is het binnenklimaat 

verbeterd en is waar mogelijk sprake van opwekking van duurzame energie. 
 - In 2012 zijn er minimaal 10 uitgewerkte businesscases voor duurzame scholen.
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Inzet en acties partijen
 - De gemeente Utrecht zoekt samen met bedrijven uit welke maatregelen tot significante 

energiebesparing leiden. Hiervoor benadert de gemeente alle bedrijven met 5 werknemers of meer die 
in Utrecht actief, ofwel branchegericht of gebiedsgericht. Als resultaat komt er een afsprakenkader 
voor de komende 3 jaren, ondersteunende informatiebijeenkomsten en hulp bij uitvoering en 
monitoringstools. De gemeente 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 uit de Wet milieubeheer. In 2012 richt de gemeente 
Utrecht zich vooral op de grootste 300 bedrijven. In 2013 en 2014 worden de overige 4700 bedrijven 
met meer dan 5 werknemers betrokken bij de aanpak. 

 - De gemeente Utrecht zet voor haar werkgevers een investeringsfonds duurzame bedrijvigheid op met 
als doel investeringen voor energiebesparing te ondersteunen. Hiervoor is een testfase van essentieel 
belang. De gemeente Utrecht werkt samen met het Rijk een aantal cases uit om hier ervaringen mee op 
te doen. Deze ervaringen en pilots kunnen helpen om nieuwe vormen van financiering uit te werken 
en mogelijk ervaringen vanuit de bancaire sector te delen. De gemeente stelt kennis en middelen 
beschikbaar. Utrecht draagt met slimme financiering voor minimaal 2 miljoen euro bij aan het 
investeringsfonds over een periode van 3 jaar.

 - De gemeente Utrecht faciliteert actief de markt voor energiebesparing door het samenbrengen en 
begeleiden van de vraag naar energiebesparing en het aanbod van ESCo’s (energiebesparingsbedrijven) 
en financiers. De gemeente vervult een voorbeeldrol ten aanzien van de eigen gebouwen en 
organisatie op het gebied van energiebesparing.

 - De gemeente Utrecht zet verschillende projecten op op het gebied van zonnestroom. Deze hebben als 
doelgroep particulieren, VvE’s, bedrijven en scholen. In 2012 wordt voor iedere doelgroep een project 
geïnitieerd.

 - De gemeente Utrecht zet een zon-privé-regeling op voor haar werknemers en brengt dit ook bij andere 
werkgevers onder de aandacht. 

 - De gemeente Utrecht zoekt 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.  
De gemeente draagt er zorg voor dat het WKO-loket in 2013 operationeel is en levert een bijdrage van 
400.000 euro. Dit is de helft van de totale kosten van het WKO-loket over 3 jaar, van 2013 t/m 2015.

 - De gemeente Utrecht zet voor bestaande scholen in 2013 een innovatieve en deels interne 
financieringsconstructie op basis van garantstelling op, die opgeschaald kan worden naar andere 
gemeenten. 

 - De gemeente Utrecht ondersteunt de schoolbesturen bij energiemanagement en gedragscampagnes 
op alle scholen voor primair onderwijs. In 2013 worden zo 40 scholen ondersteund.

 - De gemeente Utrecht draagt bij aan de kosten voor ontwikkeling van de methode voor het opstellen 
van een CO2-footprint voor mobiliteit bij werkgevers. 

 - De gemeente Utrecht stelt kennis over schoon vervoer en duurzame mobiliteit beschikbaar aan 
bedrijven (inzet 0,5 fte per jaar).

 - De gemeente Utrecht stelt Beleidsregels op voor duurzaam aanbesteden en inkopen in aansluiting op 
de CO2-prestatieladder.

 - De gemeente Utrecht organiseert voorlichtings- en netwerkbijeenkomsten over 
mobiliteitsmanagement voor de kleinere bedrijven.

 - De gemeente Utrecht 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 CO2-prestatieladder.

 - De gemeente Utrecht stimuleert de aanleg van oplaadinfrastructuur voor elektrisch vervoer in de eigen 
gemeente en de regiogemeenten.
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Inzet en acties Rijksoverheid
 - De Rijksoverheid ondersteunt de gemeente Utrecht bij het opzetten van slimme 

financieringsconstructies, onder andere door businesscases van minimaal 5 icoonprojecten uit te 
werken. Het Rijk zal een financiële bijdrage van maximaal 250.000 euro voor minimaal  
5 icoonprojecten samen beschikbaar stellen aan de gemeente Utrecht. 

 - De Rijksoverheid ondersteunt Utrecht met kennis om een zon-privé-regeling uit te werken waarmee 
werknemers de mogelijkheid krijgen om aantrekkelijk zonnepanelen aan te schaffen. Deze regeling 
moet een voorbeeld zijn voor andere werkgevers in de stad.

 - De Rijksoverheid stelt voor het WKO-loket een financiële bijdrage van maximaal 400.000 euro 
beschikbaar. 

 - De Rijksoverheid zet zich in als verbinder en sparringpartner bij de ontwikkeling van 
prestatiecontracten in de gemeente Utrecht.

 - De Rijksoverheid onderzoekt de mogelijkheid van een pilot waarbij scholen duurzame energie leveren 
aan een wijk via een gezamenlijk klein netwerk. Als de gemeente Utrecht knelpunten identificeert 

 - die gerelateerd zijn aan bepalingen bij of krachtens de Elektriciteitswet 1998 en de Gaswet, onderzoekt 
de Rijksoverheid op aangeven van Utrecht of het wenselijk en mogelijk is om hiervoor tot een 
oplossing te komen. 

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

 - De Rijksoverheid draagt bij aan de kosten voor ontwikkeling van de methode voor het opstellen van 
een CO2-footprint. De Rijksoverheid zal een financiële bijdrage van maximaal 50.000 euro beschikbaar 
stellen. 

 - De Rijksoverheid stelt op verzoek expertise beschikbaar over duurzame mobiliteit en schoner vervoer, 
en stelt overheidsregelingen (fiscale regelingen, subsidies) beschikbaar aan bedrijven, binnen de 
focusgebiedenaanpak. De Rijksoverheid werkt ook mee aan voorlichtings- en netwerkbijeenkomsten 
voor de kleinere bedrijven.

 - De Rijksoverheid stelt op verzoek kennis beschikbaar over mogelijkheden voor duurzaam aanbesteden 
en inkopen aan de gemeente Utrecht, de provincie Utrecht en regiogemeenten.

 - De Rijksoverheid actualiseert jaarlijks de startgids voor bedrijven voor elektrisch vervoer. 

Voor meer informatie
www.rijksoverheid.nl/greendeal


