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AANLEIDING EN 
DOELSTELLING



AANLEIDING

De gemeenten Utrecht en Stichtse Vecht willen sportpark Zuilense Vecht dat op de grens van de gemeenten ligt

aanpakken en een kwaliteitsimpuls geven. Het moet een sportief park worden waar bewoners van Utrecht en Stichtse

Vecht graag komen. Naast sporten krijgt ook wonen een plek in het park. In de gebiedsvisie voor Zuilense Vecht is

een beeld geschetst van een modern parklandschap dat een verbinding tussen de gemeenten vormt. De gemeenten

hebben een modern park dat geheel energieneutraal moet worden voor ogen.

Aanleiding voor de herontwikkeling is de achteruitgang van het sportpark. Oude complexen, teruglopende

ledenaantallen en overlast door jongeren zijn luizen in de pels. Sportclubs hebben de handen ineen geslagen om het

park een kwaliteitsimpuls te geven. Door de aanleg van kunstvelden komt er ruimte vrij. Dit biedt ruimte voor

woningbouw om de herontwikkeling mee te financieren. Inmiddels is een samenwerking van de sportclubs en beide

gemeenten ontstaan. Zij delen allen dezelfde ambitie: een gezond sportlandschap en verbinding tussen beide

gemeenten.

In 2018 is door Utrecht en Stichtse Vecht een gezamenlijke gebiedsvisie opgesteld. Hierin is de ambitie vastgelegd

en een visie gevormd op de herontwikkeling. Momenteel wordt hier invulling aan gegeven met een landschappelijk

ontwerp en energieplan. Het laatste ligt voor u.

GEBIEDSVISIE EN -ANALYSE

De beide gemeenten zien ruimte voor sport, groen en wonen. Zuilense Vecht moet een sportief park worden waar

zowel verenigingen als ongeorganiseerde sporten bruisen. Een groen park waar omwonenden en bezoekers

ontspannen en elkaar ontmoeten. Het woonlandschap sluit aan op het park en draagt bij aan de realisatie. Het park is

een nieuwe verbinding tussen beide gemeenten, waar sociale veiligheid vanzelfsprekend is. Bovendien wordt het een

duurzaam park: energieneutraal en met oog voor circulariteit, duurzaamheid en gezondheid.

Parallel aan de landschappelijk uitwerking is er behoefte aan een energieplan, dit ligt voor u. Dit plan biedt een studie

van de energie- en warmtebehoefte en een afweging voor (lokale) energiebronnen. De samenwerking van de

sportclubs en gemeenten biedt de kans het gebied als een geheel op te pakken. Tevens biedt het de kans om ook

naar een hoger schaalniveau te kijken. De directe omgeving kan meekoppelkansen bieden voor zowel de vraag- als

aanbod zijde. Een aandachtspunt is wel dat het plan niet te uitgebreid moet worden. Een grote warmtebron is een

kans, maar vergt veel onderzoek en procedures. Dit kan het proces verzwaren en de uitvoering vertragen.

DOELSTELLING ENERGIEPLAN

Een energieneutraal en toekomstbestendig park vraagt om een sluitende energiebalans en passende technische

voorzieningen. De energiebalans bestaat enerzijds uit de behoefte van alle gebruikers en de openbare ruimte en

anderzijds de potentiële bronnen voor levering van warme en elektriciteit. Beide worden in balans gebracht voor een

energieneutraal park. Waar mogelijk wordt de levering van energie en warmte (in de toekomst) groter dan de vraag.

Dan kan het park elektriciteit leveren. Zo heeft het een extra functie voor de directe omgeving en transitie naar een

energieneutraal stedelijk gebied (ambitie Utrecht 2030).

Met een sluitende energiebalans is het doel dit te concretiseren naar uitvoering. Voor de toekomstige gebouwen en

openbare ruimte wordt een programma van eisen opgesteld. Hierin worden energie, duurzaamheid en circulariteit

geborgd. Ook worden mobiliteit en (sport)verlichting uitgewerkt tot concrete handvatten. Ten slotte worden subsidies

voor sportclubs in kaart gebracht, om de stap naar duurzame maatregelen zo makkelijk mogelijk te maken.

AANPAK

De energievisie start met een analyse van de relevante beleidskaders vanuit de gemeente en een inventarisatie van

relevante stakeholders. Hieruit volgt de huidige energiebehoefte van het gebied om een beeld te vormen. Vanuit deze

cijfers wordt de toekomstige behoefte na herontwikkeling berekenend. Vervolgens worden de potentiële bronnen in

kaart gebracht en worden hiermee alternatieven gevormd. Deze alternatieven worden kwalitatief en kwantitatief

beoordeeld op verschillende criteria. Hieruit volgt een voorkeursalternatief dat verder wordt uitgewerkt.

Om het energieplan direct toe te kunnen passen zijn er concrete producten uitgewerkt. Voor de woningbouw en

openbare ruimte zijn een programma van eisen opgesteld. Voor mobiliteit en (sport)verlichting is een adviesnota

geschreven. Daarnaast is er een overzicht gemaakt van alle beschikbare subsidies voor sportclubs.
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1. GEBIEDSANALYSE EN DOELSTELLING

“Een energieneutraal en 

toekomstbestendig park 

vraagt om een sluitende 

energiebalans en 

passende technische 
voorzieningen.”



GEMEENTE UTRECHT

Coalitieakkoord 2018 - 2022, “Ruimte voor iedereen”

Gemeente Utrecht wil koploper zijn in de transitie naar duurzame energievoorzieningen. Dit wil de gemeente

bereiken door de bestaande energiesystemen in de gemeente zo snel mogelijk klimaatneutraal te maken. Alle

nieuwbouwwoningen moeten aardgasvrij gebouwd worden, minimaal energieneutraal en bij voorkeur circulair. De

markt wordt in tenders uitgedaagd met duidelijke duurzaamheidseisen voor gebiedsontwikkelingen. De gemeente

geeft zelf het goede voorbeeld door het eigen vastgoed uiterlijk in 2040 energieneutraal te maken. Daarbij wordt ook

gekeken naar sportaccommodaties en scholen, en kleinschalige initiatieven voor warmte-koudeopslag worden

aangemoedigd.

Utrecht is de snelst groeiende stad van Nederland en heeft daarmee een grote bouwopgave. Dat wil de gemeente

benutten om te investeren in gezond stedelijk wonen. De ambitie van de gemeente is dat in 2040 35% van de

woningvoorraad behoort tot de sociale voorraad (woningen tot de liberalisatiegrens, momenteel € 720,42 per maand)

en 25% tot de midden categorie (op het huidige prijsniveau midden huur tot € 950,- per maand en betaalbare koop).

De gemeente geeft daarbij aan dat dit vraagt om een aanpak die breder is dan enkel bouwen. Daarbij gaat het ook

om mobiliteit om de stad bereikbaar en leefbaar te houden en om keuzes over de inrichting en kwaliteit van openbare

ruimte en het benutten van groen.

In het kader van duurzame mobiliteit stimuleert gemeente Utrecht elektrisch rijden. Door de gehele stad worden

laadpalen voor elektrische auto’s geplaatst. Bij het ontwikkelen van nieuwe gebieden kijkt de gemeente met

marktpartijen hoe investeringen slim gecombineerd kunnen worden met het opzetten van nieuwe mobiliteitsdiensten

als deelauto’s en mobiliteitsabonnementen voor bewoners. Ook het OV dient nog meer te worden benut, door

uitbreiden en vernieuwing van het aanbod in de stad.

Ten slotte is ook gezondheid een relevant thema. Met de groei van de stad werkt de gemeente aan gezond

stedelijke wonen. Bij de (woning)bouwopgave wordt rekening gehouden met groen op gevels en daken en is er

aandacht voor groen om te recreëren.

Warmtevisie 2017

In 2017 is een warmtevisie opgesteld. Het verwarmen van gebouwen met aardgas is momenteel verantwoordelijk

voor een derde van de gehele CO2-uitstoot van de stad.

De doelstelling van gemeente Utrecht is in 2030 klimaatneutraal zijn. De warmte- en stijgende koudevraag in de

stad zijn hierin een grote factor (circa 33%). De doelstelling vraagt om ingrijpende aanpassingen. Het gebruik van

aardgas moet stoppen, de energie infrastructuur dient aangepast te worden en er dient gebruik te worden gemaakt

van duurzame warmtebronnen.

Voor de transitie naar duurzame warmtevoorzieningen wordt flexibel omgegaan door geen strak omkaderd plan vast

te stellen. Het gaat uit van natuurlijke momenten, ontwikkelingen op de markt en passende oplossingen per locatie.

Zo kan optimaal worden ingespeeld op innovaties en actuele kostenontwikkelingen, en kan het de beste oplossing

bieden voor ieder deel van de stad.

GEMEENTE STICHTSE VECHT

Coalitieakkoord 2018 - 2022, “Samen werken aan duurzame oplossingen”

Gemeente Stichtse Vecht wil in 2030 klimaatneutraal zijn. De eigen organisatie moet daarbij het goede voorbeeld

geven en werkt in 2022 klimaatneutraal. Voor het opwekken van duurzame energie werkt de gemeente deze

raadsperiode niet mee aan het realiseren van windmolens. Hier is onvoldoende draagvlak voor. Zonne-energie wordt

zoveel mogelijk benut.

In de woonvisie heeft Stichtse Vecht besloten om te bouwen voor de eigen inwoners en voor inwoners van de regio.

Dat betekent dat de woningbouw wordt afgestemd op de locatie en de doelgroep. Daarbij wordt uitgegaan van 30%

sociale woningbouw, bestaande uit een goede mix van sociale huur en sociale koop met een diversiteit aan

doelgroepen om de leefbaarheid te bevorderen.

Op het gebied van mobiliteit wil Stichtse Vecht het openbaar vervoer tussen de kernen en doorstroming van het

verkeer verbeteren. Er is aandacht voor verkeersveiligheid op weg naar en rondom scholen. De fiets wordt

beschouwd als duurzaam alternatief voor de auto en zodoende pleit de gemeente voor een regionaal netwerk en

lokale fietsagenda.

De gemeente vindt dat sport toegankelijk moet zijn voor iedereen. Er wordt incidenteel bijgedragen om achterstallig

onderhoud van sportaccommodaties weg te werken.

Routekaart naar klimaatneutraal

Klimaatneutraal in 2030 is een ambitieuze doelstelling. De gemeente werkt momenteel aan een routekaart om de

doelstelling te behalen. Het wordt geen vast plan voor de komende 11 jaar, maar het geeft richting en planning.

Energieverbruik is in de gemeente de grootste bron van CO2 uitstoot. Zodoende richt de gemeente zich op het

verlagen van de vraag en duurzame opwekking. Er wordt gericht op goede isolatie voor bestaande bouw en

nieuwbouw, maximale opwek met zonnepanelen en collectieve warmtesystemen. Dit is nog niet voldoende, er blijft

vraag naar energie. Hiervoor worden de mogelijkheden verder onderzocht.

Voor duurzaam vervoer richt de gemeente zich op het aanjagen van elektrisch vervoer en het stimuleren van

openbaar vervoer en de fiets. Voor elektrisch vervoer worden in de gehele gemeente extra laadpalen geplaatst.

De gemeente beseft dat zij niet alleen deze transitie kan maken en stuurt op samenwerking met burgers en bedrijven,

en regionale samenwerking tussen gemeenten.

KADERS VANUIT GEMEENTEN
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SPORTCLUBS

Momenteel zijn op het gehele sportpark 15 sportverenigingen en 2 sporthallen gevestigd. De grootste sporten zijn

voetbal (6 clubs) en tennis (2 clubs). Daarnaast is er een zeer divers aanbod met o.a. korfbal, handbal,

beachvolleybal, cricket, hondensport, kegelen en American football. Sporthal Zuilen en de OVVO-hal bieden ruimte

aan diverse andere gebruikers.

De faciliteiten zijn nu sterk verspreid over het gebied. Over de jaren heen zijn clubs gegroeid en zijn er faciliteiten

bijgebouwd. Momenteel zijn kantines, kleedkamers en bergingen gefragmenteerd en verspreid gesitueerd. In 2012 is

de nieuwe multifunctionele Sporthal Zuilen gebouwd met eigen warmte-koudeopslag (WKO). Met de herontwikkeling

van het gebied worden tevens twee grote verbeteringen uitgevoerd:

▪ Voetbalverenigingen DWSM en Maarssen betrekken samen een nieuw pand met kantines, voldoende

kleedkamers, een dakterras en tribune.

▪ Voetbalvereniging Elinkwijk betrekt een nieuw pand waarin alle faciliteiten samen worden gevoegd, nu liggen deze

verspreid over het eigen terrein.

Voor het energieplan is de energie- en warmtebehoefte van de grote clubs (meer dan 150 leden) in beeld gebracht.

Op basis van de huidige behoefte en verwachte ontwikkelingen, of op basis van de nieuwbouw-eisen, is de

toekomstige behoefte bepaald.

SCHOLEN

Aan de Utrechtse zijde, grenzend aan het plangebied, is het Wellant College gevestigd. Het huidige pand is in 2016

gebouwd en zeer duurzaam (A+++ label), waarmee het energieverbruik relatief laag is. Het gebouw is voorzien van

zonnepanelen en een eigen gesloten WKO-installatie.

De ambitie is om een nieuwe basisschool te ontwikkelen in het plangebied, hiervoor loopt een haalbaarheidsstudie.

Uitgangspunt is een gebouw van 1.250 tot 1.700 m2, dat wordt ontwikkeld volgens de geldende BENG-norm. Om het

beeld compleet te maken wordt dit pand meegenomen in het energieplan.

BEWONERS

Zuilense Vecht is gelegen tussen de beide gemeenten; Stichtse Vecht met circa 64.500 inwoners en Utrecht met

circa 350.000 inwoners. Direct aan het gebied ligt de wijk Zuilen aan Utrechtse kant en Oud Zuilen en Op Buuren aan

de zijde van Stichtse Vecht.

Met beide gemeentes zijn gesprekken gevoerd over de ontwikkelingen in de wijken rondom Zuilense Vecht. Duidelijk

werd dat de gemeentes de lijnen uitzetten voor de transitie naar energieneutraal en dat op dit wijkniveau nog niet is

uitgekristalliseerd. Voor Zuilen (Utrecht) wordt naar verwachting in 2020 een warmtestrategie gemaakt om de wijk

van het aardgas af te krijgen. Voor Stichtse Vecht wordt momenteel gewerkt aan de routekaart om de gehele

gemeente van het aardgas af te krijgen. Hierin wordt de strategie en planning voor de transitie vastgelegd.

In het plangebied worden ook nieuwe woningen gebouwd. Het gaat om circa 350 woningen, circa 225 aan Utrechtse

zijde en circa 125 aan de kant van Stichtse Vecht. Bij de schatting van de energiebehoefte is er van uitgegaan dat de

woningen volgens de geldende BENG-standaard worden gebouwd.

BEDRIJVEN

Aan de andere zijde van het Amsterdam Rijnkanaal (zuidwest) is industrieterrein Lage Weide gesitueerd. Het is een

zeer divers terrein met bedrijven voornamelijk uit de maakindustrie. In Utrecht is het Energie Collectief Utrechtse

Bedrijven (ECUB) actief dat bedrijven helpt verduurzamen als individu of collectief. Op Lage Weide onderzoeken zij

samen met ondernemers kansen om te verduurzamen. Inmiddels is duidelijk dat er nu geen energie over en/of

beschikbaar is op Lage Weide. Van warmte is nog niet in beeld welke potentiële restwarmte er is en gebruikt kan

worden binnen of buiten het gebied. De ontwikkelingen hier omtrent staan nu op een laag pitje, er wordt niet verwacht

dat dit snel loskomt.

Ten noordwesten van het gebied is Brocacef gevestigd, dit farmaceutisch bedrijf heeft hier het hoofdkantoor en een

productielocatie gevestigd. Dit kan een interessante partij zijn om mee samen te werken voor opwekken en/of het

gebruik van duurzame warmte en energie.

ANDERE STAKEHOLDERS

Rijkswaterstaat

Als beheerder van het Amsterdam-Rijnkanaal is Rijkswaterstaat een belangrijke stakeholder in het gebied. Het is een

potentiële warmtebron, maar het gebruikt ervan brengt veiligheidsprocedures met zich mee. In een gesprek met

Rijkswaterstaat kwam naar voren dat het beheer en de veiligheid rondom het kanaal belangrijke aandachtspunten

zijn. Bij toepassing van TEO, met benodigde in- en uitlaten, zijn dit belangrijke zaken.

Stedin

STEDIN is netbeheerder in het gebied, verantwoordelijke voor een passend energienetwerk voor het verbruik en de

opwekking van duurzame energie. In gesprek gaf STEDIN aan dat het voor hen belangrijk is om tijdig op de hoogte te

zijn van de ontwikkeling, de energiebehoefte in het gebied en toe te passen technieken. Idealiter een jaar voordat de

schop de grond in gaat, zodat zij hier adequaat op kunnen handelen.

Eneco

Het Utrechtse warmtenet wordt beheerd door ENECO, de faciliteiten hiervan zijn gevestigd op Lage Weide en in het

Werkspoorkwartier. Echter in de zuidoost hoek van het terrein, ver van Zuilense Vecht vandaan. In Utrecht zijn er

inmiddels 51.000 woningen en 2.000 gebouwen aangesloten op het warmtenetwerk. Er zijn nog geen plannen om uit

te breiden richting Zuilen, waarmee ook Zuilense Vecht hierop kan aankoppelen.

PARTIJEN IN HET GEBIED
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ENERGIE-EENHEDEN

INTERMEZZO

ENERGIE

Energie kan in verschillende eenheden uitgedrukt worden, afhankelijk van de toepassing. 

De universele eenheid om verschillende soorten energie met elkaar te kunnen vergelijken is 

de Joule met afkorting J. Omdat de hoeveelheden energie op deze schaal zo groot zijn 

wordt er in dit rapport geregeld gesproken over Megajoule (MJ) of Gigajoule (GJ), waarbij 

1 GJ = 1.000 MJ.

WARMTE

Bij warmte wordt er door het gebruik van aardgas gesproken een kuub aardgas ofwel m3. 

Dit is geen energie-eenheid, maar wel herkenbaar. In de toekomst zal voornamelijk 

gesproken worden in GJ. Dit vanwege de beweging naar een aardgasvrije toekomst. 

ELEKTRICITEIT

Bij elektriciteit wordt gesproken over kilowattuur of kWh. Dit is wederom vanwege de 

herkenbaarheid en de manier waarop de energierekening gepresenteerd wordt. Een kWh 

kan worden omgerekend naar een energiehoeveelheid in Joule. Dit zorgt ervoor dat 

verschillende type energiedragers, warmte of elektriciteit, met elkaar vergeleken kunnen 

worden.

GEBRUIK VAN DE EENHEDEN

Afhankelijk van de plek van het rapport is gekozen voor de meest herkenbare, of meest 

relevante eenheid van energie voor de context. Hierdoor worden de verschillende 

eenheden op een zo duidelijke manier door elkaar heen of naast elkaar gebruikt. 

In de cirkels op deze pagina zijn de omrekenfactoren te zien van de verschillende 

eenheden. Dit om te helpen bij het begrip van de verschillende eenheden en het gebruik 

ervan in dit rapport.

Aardgas

1 m3

= 

31,65 MJ

Elektriciteit

1 kWh

=

3,6 MJ



HUIDIGE ENERGIEBEHOEFTE 
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4.
De huidige energiebehoefte is in beeld gebracht door middel van gesprekken met de huidige gebruikers van het

gebied. Momenteel zijn dit uitsluitend sportclubs. Daarvan zijn gesprekken gevoerd met alle clubs met meer dan 150

leden of gebruikers, dit zijn VV Maarssen, Luck Raeck, OVVO, DWSM, USV Elinkwijk en Sporthal Zuilen. De overige

clubs zijn zodanig klein dat ze niet meegenomen zijn in de inventarisatie. De gegevens zijn hiervoor wel gecorrigeerd,

zodat we de best mogelijke benadering van de werkelijke behoefte in beeld hebben.

KENMERKEN HUIDIGE SITUATIE

Om een goed beeld te geven van de huidige situatie worden hieronder een aantal kenmerken geschetst:

o De gebouwen in het gebied zijn veelal verouderd. Sporthal Zuilen is in 2012 gebouwd en voldoet daarmee aan de

moderne standaard. De complexen van VV Maarssen, DWSM, USV Elinkwijk zijn sterk verouderd en worden met

herontwikkeling van het park vervangen. De OVVO hal en de faciliteiten blijven behouden, de verenigingen zijn zelf

verantwoordelijk voor de vernieuwing hiervan;

o Door groei van de verenigingen over de jaren en de aanwezigheid van kleine clubs (< 150 leden) zijn er nu veel

kleine en losse gebouwen op het terrein. Voorbeelden zijn vrijstaande bergingen en kleedkamers. Dit is niet

gunstig voor de energiebehoefte;

o Nagenoeg alle gebouwen zijn afhankelijk van gas voor verwarming en warm water. Alleen sporthal Zuilen heeft

een WKO-installatie voor de warmtevoorziening;

o Nagenoeg alle velden en gebouwen worden verlicht met conventionele veldverlichting. Voor enkele faciliteiten,

waaronder tennisvelden van Luck Raeck en de OVVO-hal, is reeds geïnvesteerd in LED verlichting. Wat de clubs

nu duidelijk terug zien in de lagere jaarlijkse kosten;

o Enkele faciliteiten hebben een grote energiebehoefte, een bekend voorbeeld is de ballonhal van Luck Raeck.

DUURZAME ENERGIE

Er zijn momenteel drie bronnen van duurzame energie in het plangebied aanwezig:

1. WKO-installatie voor warmte in Sporthal Zuilen. In 2017 is er in totaal 300 GJ (≈ 9.500 m3 aardgas) aan warmte

geleverd door de warmtepomp van de WKO en 350 GJ (11.100 m3 aardgas) door de gasketels;

2. Zonnepanelen voor elektriciteit op het dak van Sporthal Zuilen. Het zijn 529 panelen met een vermogen van ca

260 Wp per paneel. Daarmee wordt nu jaarlijks 117.000 kWh duurzame elektriciteit opgewekt;

3. Zonnepanelen voor elektriciteit op de overkapping van de tribune van USV Elinkwijk. Deze zijn geplaatst onder een

verhuurregeling van het dak, de opbrengsten komen dus niet direct ten goede aan de club.

Er is tevens een WKO-installatie aanwezig onder het nieuwe pand van het Wellant College aan de Utrechtse zijde.

Hiervan wordt uitgegaan dat het vermogen is afgestemd op de behoefte van het pand.

Totaal

= 

5.542 GJ    

per jaar

AARDGAS

100.296 m3

= 

3.174 GJ

ELEKTRICITEIT

657.845 kWh

=

2.368 GJ

Het oppervlak van de cirkels staan in verhouding tot de energiebehoefte
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5. TOEKOMSTIGE ENERGIEBEHOEFTE 

Na de herontwikkeling van Zuilense Vecht zal de energiebehoefte toenemen. De energiebehoefte in 2025 wordt voor

dit energieplan als horizon genomen. Er wordt vanuit gegaan dat de ontwikkeling dan volledig is afgerond.

Er komt veel vastgoed bij en de verwachting is dat ook de intensiteit van het gebruik zal toenemen. Nieuw vastgoed

wordt volgens de geldende normen gebouwd en voldoet daarmee aan een moderne standaard voor energie- en

warmtegebruik. Dit weegt echter niet op tegen de toename van het aantal vierkante meters BVO waardoor per slado

de energievraag zal stijgen. Hieronder worden de toekomstige gebruikers van het gebied behandeld.

SPORTCLUBS

Met de herontwikkeling van het sportpark worden nieuwe gebouwen gebouwd, sportclubs overwegen om bestaande

gebouwen energiezuiniger te maken en het aantal (voetbal)velden wordt gereduceerd:

o VV Maarssen en DWSM bouwen gezamenlijk een nieuw gebouw. Op de begane grond komt de DWSM kantine

en komen kleedkamers. Op de eerste verdieping komt de kantine van VV Maarssen en een dakterras. Het

geheel krijgt tevens een tribune, waarschijnlijk als onderdeel van het gebouw;

o USV Elinkwijk bouwt een nieuw gebouw waarin alle faciliteiten samen komen. Te midden van nieuwe

kunstgrasvelden komt een gebouw van twee verdiepingen met daarin kantine, kleedkamers en berging;

o OVVO blijft in de bestaande hal en onderzoekt de mogelijkheden van verduurzaming. TV Luck Raeck onderzoekt

de mogelijkheden tot de bouw van een nieuw gebouw en renovatie van het bestaande gebouw;

o Huidige voetbalvelden worden vervangen door kunstgras, waarmee ze intensiever kunnen worden bespeelt. Het

gaat van 3 kunstgras- en 15 natuurgrasvelden (totaal 18) naar 7,5 kunstgras- en 6 natuurgrasvelden (totaal 13,5).

Een aantal kleine clubs gaan op andere sportparken verder, en sommige clubs kijken naar het betrekken van nieuwe

clubs of uitbreiding van functies (verhuur) van het eigen gebouw. Voorbeelden daarvan zijn gebruik door BSO,

fysiotherapie of kleine sportverenigingen.

Met de herontwikkeling van het sportpark wordt tevens verwacht dat het geheel aantrekkelijker wordt en dat dit een

positief effect kan hebben op gebruikers- en ledenaantallen. Voor de clubs die deze verwachting hebben is dit

meegenomen in de verwachtte energiebehoefte in 2025.

WONINGBOUW

Om de herontwikkeling financieel mogelijk te maken worden in beide gemeentes woningen gebouwd. Aan Utrechtse

zijde maximaal 225 woningen en aan de zijde van Stichtse Vecht maximaal 125 woningen. Voor de toekomstige

energiebehoefte zijn we uitgegaan van deze aantallen.

Beide woningbouwlocaties zijn zeer divers en worden gebouwd volgens de gemeentelijke normen. Utrecht houdt

standaard 30% sociale huurwoningen en 10% middencategorie (middenhuur- en betaalbare koopwoningen) aan.

Voor deze locatie wordt onderzocht of de norm kan worden verhoogd naar 35% sociale huurwoningen en 25%

middencategorie woningen. Stichtse Vecht gaat uit van 30% sociale huurwoningen.

Op basis van de getallen en de beoogde typologieën voor de woningen is een toekomstige energiebehoefte

doorgerekend. Daarbij wordt uitgegaan van energieneutrale woningen, dat wil zeggen dat alle warmte en elektriciteit

die de woningen gebruiken duurzaam opgewekt moet worden. Daarin is zowel gebouwgebonden- als

gebruikergebonden verbruik meegenomen. Uit de berekening blijkt dat de nieuwe woningbouwlocaties de

grootste impact heeft op het energieverbruik van het gebied.

Deze nieuwbouwlocaties worden ook voorzien van parkeergelegenheid en laadvoorzieningen voor elektrisch vervoer.

Hiervoor is bij dit rapport een notitie mobiliteit toegevoegd, waaruit tevens het verwachtte toekomstig verbruik op is

gemaakt en opgenomen in de totalen.

NIEUWE SCHOOL

Er wordt momenteel een

haalbaarheidsstudie uitgevoerd

voor een nieuwe basisschool in

het plangebied. Het verwachtte

oppervlak ligt tussen 1.250 tot

1.700 m2 BVO. Om de volledige

(potentiële) behoefte in beeld te

brengen is de school

opgenomen uitgaande van het

maximale oppervlak.

OPENBARE RUIMTE

Met de herontwikkeling wordt

ingezet op een veilig en

toegankelijk lint dat het gebied

doorsnijdt en meer

ongeorganiseerde sporten in het

gebied. Om beiden te realiseren

is voldoende en passende

openbare verlichting nodig.

Hiervoor is bij dit rapport een

notitie verlichting toegevoegd,

waaruit tevens het verwachtte

toekomstig verbruik op is

gemaakt en opgenomen is in het

totaal.
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Totaal nieuwe vraag 

18.037 GJ   

per jaar

11

350 extra 

woningen
+3.717 GJ elektriciteit

+8.190 GJ warmte

11.907 GJ   

per jaar
-734 

GJ

+463 

GJ
Nieuwe school

+166 GJ e

+297 GJ w

+586 

GJ e

Renovatie en 

ontwikkeling clubs

-255 GJ e

-479 GJ w

Openbare ruimte 

en mobiliteit

Het oppervlak van de cirkels staan in verhouding tot de energiebehoefte

ONTWIKKELINGEN
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UITKOMST

Totaal

18.037 GJ     

per jaar
Elektriciteit

6.873 GJ

Warmte

11.164 GJ
Het oppervlak van de cirkels staan in verhouding tot de energiebehoefte

Alle ontwikkelingen die op de vorige pagina’s beschreven zijn komen tot de totalen die hieronder weergegeven zijn.

De cirkels geven weer wat in 2025 de nieuwe totale energievraag per jaar is. Deze is vervolgens weer opgesplitst in

warmte (let wel, geen aardgas) en in elektriciteit. Er is nog wel een aardgasvraag in de nabije toekomst, maar deze

wordt naar verwachting uitgefaseerd. De nieuwe warmtevraag wordt daarom alleen uitgedrukt in GJ aan

warmtebehoefte.

Naast warmte is voor de nieuwe school tevens een koudevraag opgenomen. Voor de sporthallen en woningen is dit

optioneel, dit behoort nog niet tot de standaard en is nu niet meegenomen in de toekomstige behoefte.

Wat betreft elektriciteit gaat het nadrukkelijk om de basis elektriciteitsbehoefte voor reguliere elektrische apparaten,

verlichting en mobiliteit, zonder de mogelijke extra behoefte die nodig is voor de warmtevoorziening. Dit onderscheid

moet gemaakt worden aangezien in de nieuwe situatie opwekking van de warmtevraag tevens elektriciteit vraagt.

Hierdoor stijgt de elektriciteitsbehoefte. Dit is afhankelijk van de oplossing die voor de warmtevoorziening gekozen

wordt en wordt opgenomen in de uitwerking van de oplossing.
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DUURZAME 
BRONNEN
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WARMTEBRONNEN6.
De komende pagina’s worden de mogelijke hernieuwbare warmtebronnen

geïntroduceerd. Naast een beschrijving van techniek waarop de bron

berust, wordt een globale beschouwing gegeven van de toepasbaarheid en

aandachtspunten van iedere bron.

WARMTE-KOUDE OPSLAG

Techniek

Voor warmte-koude opslag (WKO) worden twee ondergrondse putten

aangelegd: een voor warm water en een voor koud water. In de winter wordt

(relatief) warm water vanuit de bodem omhoog gepompt en met een

warmtewisselaar wordt hier warmte uit onttrokken. Een warmtepomp brengt

dit water op de juiste temperatuur, waarna het gebruikt kan worden voor

verwarming. Het afgekoelde water wordt vervolgens de koude put in

gepompt. Dit proces wordt in de zomer omgedraaid, dan wordt de koud

water uit de andere put gebruikt voor verkoeling.

Bij toepassing van WKO dient er een evenwicht te zijn tussen de

hoeveelheid warmte en koude die uit de bron wordt gehaald, anders raakt

deze uitgeput en kan zelfs bevriezen. Bij voorkeur hebben gebouwen naast

een warmtevraag een koudevraag om het evenwicht te behouden. Bij

woningen is de warmtevraag vaak groter dan de koudevraag en zijn

aanvullende voorzieningen nodig om het evenwicht te behouden. Dat kan

door middel van warmteregeneratie (WTW) of een aanvullende warmtebron

om de warmtevraag van de WKO te verlagen.

Toepassing

De bodem dient geschikt te zijn voor WKO. Technisch gezien is voldoende

doorlaatbaarheid van de ondergrond bepalend, maar er kunnen ook

plaatselijke beperkingen zijn. Toepassing is mogelijk vanaf 5.000 m2 BVO;

gangbaar is 10.000 m2 BVO of meer. WKO is, mits van voldoende

schaalgrootte, een rendabele techniek waarvoor geen subsidie nodig is.

Sporthal Zuilen is reeds voorzien van een WKO-installatie. Er is tevens een

quickscan naar de potentie van het gebied uitgevoerd, hieruit blijkt dat er

voldoende ruimte is voor extra installaties

Aandachtspunten

• De warmte- en koudevraag dienen in evenwicht te zijn om de balans

tussen warmte en koude te behouden.

• WKO-installaties dienen op voldoende afstand van elkaar te worden

aangelegd om onderlinge beïnvloeding te voorkomen.

• Utrecht kent een dieptebeperking van 50 meter

in verband met drinkwaterwinning, de water

scheidende laag op deze diepte kan niet

doorboort worden.

THERMISCHE ENERGIE UIT OPPERVLAKTEWATER

Techniek

Thermische energie uit oppervlaktewater (TEO) maakt gebruik van warmte

in oppervlaktewater. Stilstaande plassen, gemalen of natuurlijk stromend

water zijn potentiële bronnen, er dient voldoende water te zijn om warmte uit

te halen. Een kleine sloot zal bijvoorbeeld snel afkoelen waardoor het

rendement afneemt; een kanaal met stroming is in potentie een grote

warmtebron door constante aanvoer van relatief warm water.

De installatie werkt met een in- en uitlaat aan de bron van oppervlakte

water. Bij de inlaat komt (relatief) warm water binnen en wordt door middel

van een warmtewisselaar warmte onttrokken. Een warmtepomp wordt

toegepast om tot de gevraagde temperatuur te komen. Het koude water

stroomt via de uitlaat van de installatie terug naar de bron. TEO kan in

combinatie met WKO worden toegepast. Daarbij wordt de warmte vanuit

TEO opgeslagen in de WKO-installatie en dient op die manier als

warmtebron die de WKO voedt en in balans houdt.

Toepassing

TEO wordt bij voorkeur op grote schaal toegepast, individueel is niet

gangbaar. Vanaf circa 0,5 MW thermisch is toepassing mogelijk, 1 MW

thermisch of een veelvoud daarvan is gangbaar. Hoewel de techniek niet

nieuw is, komt toepassing in Nederland nog nauwelijks voor. Er is tevens

(nog) geen subsidie voor. TEO wordt als een grootschalige warmtepomp

project gezien, de SDE+ voorziet (nog) niet in subsidie van dit type project.

Zuilense Vecht ligt tussen het Amsterdam-Rijnkanaal en de Vecht in. Beide

zijn door de aanwezige stroming en omvang in potentie een grote bron van

warmte.

Aandachtspunten

• TEO produceert lage temperatuur warmte, gebouwen waarop het wordt

toegepast moeten hiervoor geschikt (goed geïsoleerd) zijn.

• TEO heeft invloed op de watertemperatuur, er wordt warm water

onttrokken en koud water geloosd. Dit kan een positief effect op de

ecologische waarde doordat opwarming van het water wordt voorkomen.

• Amsterdam-Rijnkanaal wordt beheerd door Rijkswaterstaat, dat kaders

stelt aan kades en de directe omgeving van het kanaal.

• Het stroomgebied van de Vecht bij Zuilense Vecht

is onderdeel van het Nationaal Natuur Netwerk

en daarmee onderhevig

aan geldende regels.

GEOTHERMIE

Techniek

Bij geothermie wordt er warmte gewonnen uit de diepe ondergrond (1 tot

1,5 km diepte). Projecten zijn altijd grootschalig en de investering is hoog,

toepassing is mogelijk vanaf 5 MW en 10 MW is gangbaar. De ondergrond

moet geschikt zijn; met een laag van voldoende temperatuur en benodigde

doorlaatbaarheid. Soms zijn aanvullende warmtepompen nodig om de juiste

temperatuur te kunnen krijgen. Ook moet er voldoende plek zijn om de bron

aan te leggen. Afhankelijk van het formaat van de geothermie put is er

ongeveer een half tot een heel voetbalveld aan ruimte nodig om de bron

aan te leggen. Als de bron eenmaal is aangelegd is er veel minder ruimte

nodig, een kleine voorziening (vergelijkbaar met een transformatorhuisje)

met pompen en een warmtewisselaar is voldoende.

Toepassing/aandachtspunten

Gezien de kleine schaal van het plangebied zullen de investeringskosten

niet opwegen tegen de opbrengsten. Om deze reden is geothermie niet

mogelijk voor enkel de ontwikkelingen op Zuilense Vecht.

Bij een grotere schaal, wanneer bijvoorbeeld

omliggende wijken betrokken worden, kan het

rendabel worden.
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WARMTEPOMP

Techniek

Een warmtepomp werkt als een soort omgekeerde koelkast. Door middel

van het comprimeren en weer expanderen van een vloeistof, wordt warmte

en koude geproduceerd. Door aan de warme kant een warmtewisselaar te

plaatsen en deze warmte door een huis te leiden kan op een efficiënte

manier warmte geproduceerd worden.

De warmtepomp werkt op elektriciteit. Gemiddeld kan met 1 deel elektrische

energie tot 5 delen warmte worden opgewekt (dit hangt van de exacte

situatie af). Hiervoor wordt warmte gebruikt die in de omgevingslucht, water

of bodem zit. Deze warmte wordt dan opgewaardeerd naar een temperatuur

die in huis te gebruiken is voor ruimteverwarming en/of warm tapwater.

Toepassing

Een warmtepomp kan op verschillende schalen toegepast worden. Het kan

zowel voor een individueel huis, als een collectief project worden toegepast.

Afhankelijk van verschillende factoren (o.a. beschikbare bron en

temperatuur, type warmtepomp, warmtevraag en type warmteafgifte) ligt de

terugverdientijd van een warmtepomp gemiddeld tussen de 8 en 15 jaar.

Voor een individuele warmtepomp kan ISDE-subsidie aangevraagd worden.

Aandachtspunten

• Warmtepompen produceren lage temperatuur warmte, het gebouw

waarop het wordt toegepast moet hiervoor geschikt (goed geïsoleerd)

zijn.

• Warmtepompen maken geluid en dit kan overlast veroorzaken, hier moet

rekening mee worden gehouden bij inpassing.

• Individuele warmtepompen hebben vaak een buitenunit, dit moet

mogelijk zijn binnen het geldende bestemmingsplan en de

welstandsnota.

BIOWARMTE

Techniek

Bij biowarmte worden houtsnippers, bio-olie of biogas verbrand. Dit kan

individueel per gebouw of collectief. Het meest gebruikelijke voor de

individuele woning is het gebruik van een houtpellet kachel. Dit is

simpelweg een verbrandingsoven voor pellets. Pellets zijn kleine ‘korrels’

van vermalen en daarna geperste biomassa. Ze hebben een relatief laag

vochtgehalte en een relatief hoge verbrandingswaarde. Bij een collectieve

biomassacentrale wordt de geproduceerde warmte via een warmtenet

geleverd aan de afnemers. Een voordeel van collectief t.o.v. individueel is

dat er minder logistieke overlast is en dat rookgasreiniging mogelijk is. Ook

kunnen goedkopere biomassa brandstoffen zoals houtsnippers in plaats van

houtpellets worden toegepast. Biowarmte concepten worden ondersteund

door SDE+ en ISDE waardoor rendabele projecten mogelijk zijn.

Toepassing

Voor een gezin van 4 personen is er zo’n 1.500 kg pellets per jaar nodig om

te voorzien in de warmtebehoefte van het huishouden. Ook de

terugverdientijd van een pelletkachel is, net als de eerder genoemde opties,

afhankelijk van een aantal factoren zoals de leeftijd en het rendement van

de kachel, de warmtevraag, de prijs van pellets, etc. Gemiddeld ligt de

terugverdientijd van een pelletkachel ten opzichte van een gasgestookte CV

ketel (standaard) op 2 tot 7 jaar. Voor pelletkachels is de ISDE subsidie

beschikbaar.

Toepassing van een collectieve voorziening is mogelijk vanaf 0,5 MW

thermisch en gangbaar is 5 MW thermisch of meer. In Zuilense Vecht kan

biomassa toegepast worden door een biomassacentrale te plaatsen en

deze te koppelen aan een warmtenet. Er is ruimte nodig voor de installatie

en de opslag van de biomassa.

Aandachtspunten

• Biomassa is een hernieuwbare bron, maar de meningen verschillen over

de vraag of dit ook een voldoende duurzame bron is. De vrijkomende

rookgassen hebben een negatief effect op luchtkwaliteit. Tevens is de

herkomst van de biomassa belangrijk voor de mate van duurzaamheid.

RESTWARMTE

Techniek

Onder restwarmte wordt verstaan de warmte die de industrie over heeft. Het

is warmte die niet benut wordt en wordt weggekoeld. Restwarmte kan

rechtstreeks of via een warmtepomp worden ingevoerd op bijvoorbeeld een

warmtenet. Dit is afhankelijk van de temperatuur van de restwarmtebron.

Restwarmte op dit moment is nog grotendeels van fossiele oorsprong. Op

termijn zal ook de restwarmte volledig hernieuwbaar zijn. Bij restwarmte

geldt dat het onzeker is of en in welke mate dit in de toekomst beschikbaar

is. Immers de industrie zal er alles aan doen om de lozing van restwarmte te

verminderen, want zo kost restwarmte alleen maar geld.

Toepassing

Bij restwarmte geld dat niet alleen het vermogen, maar ook de aanlever- en

retourtemperatuur van belang zijn voor de bruikbaarheid ervan. Als het

wordt ingevoerd op een bestaand warmtenet, dan dient het ook op minimaal

dezelfde ingangstemperatuur te worden ingevoerd.

Vanaf Zuilense Vecht aan de overkant van het Amsterdam Rijnkanaal is ligt

Industrieterrein Lage Weide. Hier is een grote verscheidenheid aan industrie

aanwezig. De energie- en warmtebelangen van aanwezige bedrijven zijn

georganiseerd in Energie Collectief Utrechtse Bedrijven (ECUB). Daarvan is

bekend dat restwarmte op Lage Weide nog niet in beeld is gebracht.

Aandachtspunten

• De beschikbaarheid van restwarmte is onzeker in de toekomst, bedrijven

willen restwarmte zoveel mogelijk beperken.

• Restwarmte op Industrieterrein Lage Weide is (nog) niet in kaart

gebracht. Het ligt echter voor de hand dat bedrijven op het terrein asl

eerste de restwarmte zelf gebruiken.
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WINDENERGIE

Bij windenergie wordt de energie uit wind gebruikt. De energie wordt door

een windmolen gevangen en omgezet in elektriciteit door de turbine.

Windmolens zijn groot, maar nemen op zichzelf weinig grondgebonden

ruimte in. Vanwege veiligheids- en overlastcontouren heeft een windmolen

echter wel veel ruimtelijk effect. De ‘gangbare’ windturbines van 120 tot 200

meter hoog zijn in dit dichtbebouwde gebied daarom niet haalbaar. Er

bestaan ook kleinere types windmolens die wel geschikt zijn voor stedelijk

gebied, bijvoorbeeld kleine turbines die op daken kunnen staan of

windmolens van circa 20 meter hoog.

Toepassing/aandachtspunten

Grote windturbines zijn zeer moeilijk binnen het plangebied te realiseren,

omdat er te veel woningen en functies in de buurt liggen. Kleinere turbines

zijn wel mogelijk, maar ook deze moeten zorgvuldig ingepast worden. Een

kleine windmolen levert ongeveer 90 GJ per jaar op

en een grote 24.000 GJ per jaar. Realisatie en/of een

aandeel in een windturbine buiten het plangebied

is wel een realistische optie.

ZONNEPANELEN

Techniek

Zonne-energie kan op twee manieren benut worden: warmte (zonthermie)

en elektriciteit (zon-PV). Bij zonnepanelen op daken is de belangrijkste

randvoorwaarde dat de gebouwconstructie sterk genoeg is. Daarnaast

moeten de panelen zongericht geplaatst worden. Bij grondgebonden

systemen is de belangrijkste voorwaarde dat de grond langjarig (minimaal

10 jaar) beschikbaar is voor zonnepanelen tegen lage kosten. Het aantal

vollasturen van zonsystemen is beperkt en bedraagt circa 950 uur voor zon-

PV en circa 800 uur voor zonthermie. Zonthermische systemen worden

overwegend gebruikt voor warm tapwater en de regeneratie van WKO

bronnen.

Toepassing

De daken van de gebouwen van de sportverenigingen en de nieuw te

bouwen woningen kunnen gebruikt worden voor zonnepanelen. Het is

efficiënter om de beschikbare daken te gebruiken voor zon-PV, en warmte

met een separate bron op te wekken dan te kiezen voor zonthermie.

Alternatieve warmtebronnen zijn efficiënter en betaalbaarder. Zonthermie

wordt als een aanvulling gezien. Tevens is toepassing van zonnepanelen

aan gevels mogelijk, de hoek van 90 graden is niet meest efficiënt, maar het

kan alsnog rendabel zijn.

Aandachtspunten

• Productie van zonne-energie is seizoensgebonden en fluctueert sterk per

dag en over het gehele jaar. In de winter, juist als de vraag naar warmte

en elektriciteit groot is, is de productie van zonne-energie laag.

• De potentie van zonne-energie groeit met het beschikbare dakoppervlak,

in het stedenbouwkundig plan en de uitwerking kan hier rekening mee

worden gehouden.

• Zonnepanelen aan gevels dienen integraal meegenomen te worden in

het ontwerpopgave. De zuidzijde van panden en woningen kan hiervoor

ingericht worden, waarmee raampartijen elders worden gesitueerd.

• Daken in de omgeving (bijv. Brocacef) bieden kansen om in extra

opwekking te voorzien, hiervoor dienen goede afspraken over eigendom

en beheer te worden gemaakt.

ELEKTRICITEITSBRONNEN7.
Op deze pagina worden de mogelijke hernieuwbare elektriciteitsbronnen

geïntroduceerd. Naast een beschrijving van techniek waarop de bron

berust, wordt een globale beschouwing gegeven van de toepasbaarheid en

aandachtspunten van de bronnen.



De ambitie ‘energieneutraal’ houdt in dat er een situatie bestaat waarbij er evenveel hernieuwbare

energie opgewekt wordt als dat er gebruikt wordt binnen een plangebied. Dit is een mooi streven,

maar leidt uiteindelijk niet tot een sluitende energiebalans. Bij duurzame energietechnieken sluit

het moment waarop de energie opgewekt wordt niet altijd aan op de momenten dat de energie

gebruikt wordt. De output van een gasgestookte energiecentrale kan van moment tot moment

aangepast worden, de output van zonnepanelen of windmolens niet. Hierdoor zal een gebied dat

evenveel energie opwekt als gebruikt, op bepaalde momenten te veel energie en op bepaalde

momenten te weinig energie hebben.

Momenteel wordt dit opgelost door de overtollige energie terug te leveren aan het net. Hiervoor wordt

de producent gecompenseerd, zogenaamde saldering. Overtollige energie kan immers ergens anders

wel benut (en gekocht) worden. Naarmate het aandeel duurzame energie steeds groter wordt, zal

deze energie-piek steeds lastiger kwijt te raken zijn, het net raakt dan ‘vol’.

Om in de toekomst een constante energielevering te kunnen waarborgen zal er energie opgeslagen

moeten worden, zodat die energie later gebruikt kan worden. Op dit moment zijn er nog weinig

efficiënte en betaalbare technieken om energie op te slaan. Vooral voor elektriciteit wordt dit een

grote uitdaging. Er wordt volop geëxperimenteerd met opslagmethoden, maar een allesomvattende

oplossing is er nog niet.

Hiernaast zijn drie voorbeelden gegeven van elektriciteitsopslag in accu’s. Zonder accu kan 50% van 

de opgewekte energie direct gebruikt worden. Door een dag/nacht accu toe te passen kan het project 

ca. 80% van de zelf opgewekte energie gebruiken. Door bi-directionaal laden van elektrische auto’s 

toe te passen kan 70% van de zelf opgewekte energie gebruikt worden. Seizoensopslag is nu nog 

niet nodig (er is voldoende ruimte op het net om energie uit te wisselen) en vraagt om zeer grote en 

dure accu’s.

Seizoensopslag is goedkoper in de vorm van waterstof. Daarbij zijn ook minder grote opslagvolumes 

nodig (ca. 15-20x kleinere volumes). Doordat de conversie van en naar waterstof energetisch nog 

niet ideaal is, is wel veel meer duurzame energie nodig.

In 2050 willen we de energievoorziening in Nederland grotendeels op duurzame bronnen baseren. 

Dan kan het dus zo zijn dat opgewekte energie niet aan het net afgegeven kan worden, omdat er 

overschotten bestaan. In dat geval is seizoensopslag mogelijk wél interessant. Het toepassen van 

een dag/nacht-opslag met een accu is voor het toekomstperspectief echter een no-regret toepassing. 

Indien seizoensopslag via waterstof wordt toegepast, is een aanvullende ‘kleine’ accu namelijk ook 

erg praktisch.

Het is goed om het opslag-vraagstuk in het achterhoofd te houden. In principe is het streven voor

Zuilense Vecht om genoeg duurzame energie op te wekken voor het jaarlijkse gebruik. Opslag wordt

vooralsnog niet meegenomen, omdat we er van uit gaan dat de elektriciteit voorlopig nog op het net

terug geleverd kan worden.
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ELEKTRICITEITSOPSLAG

INTERMEZZO

DAG/NACHT-OPSLAG

Dit is een situatie waarbij de energie

van overdag opgeslagen wordt voor

het elektriciteitsgebruik wanneer het

donker is.

In dit geval is er een accu nodig

met een grootte van circa 75 m3 (½

spelersbus). Zo´n accu kost

ongeveer € 2 miljoen.

SEIZOENSOPSLAG

Dit is een situatie waarbij het plangebied

volledig zelfvoorzienend wordt en geen

netaansluiting nodig heeft.

In dit geval is er een accu nodig met

een grootte van 73 spelersbussen (150

m3 per bus). Zo´n accu kost ongeveer €

263 miljoen.

BI-DIRECTIONAAL LADEN VAN

ELECTRISCHE AUTO’S

Dit is een situatie waarbij de accu’s van

auto’s slim ingezet worden om elektriciteit

op te slaan en later te gebruiken.

Als er 50 elektrische auto’s 50% van de

tijd beschikbaar zijn voor bi-directionaal

laden komt er een accuvolume van

1.468 kWh beschikbaar. Hiermee kan

circa 70% van de opgewekte energie

worden opgeslagen en gebruikt worden

door de gebruikers.
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ALTERNATIEVEN8.
UITGANGSPUNTEN

Voor het opstellen van de alternatieven is er naar de verschillende warmte-mogelijkheden gekeken en is een

kwalitatieve afweging op basis van expert judgement gemaakt. Uit de hiervoor besproken opties zijn voor de hand

liggende alternatieven afgeleid. Er zijn vijf warmte-alternatieven en drie elektriciteitsalternatieven gedefinieerd.

WARMTE-ALTERNATIEVEN

Voor de warmtealternatieven zijn alle voorgenoemde opties langsgelopen en gekeken hoe deze een plek kunnen

krijgen in het plangebied. Van de voorgenoemde warmtebronnen zijn geothermie, restwarmte en zonthermie

afgevallen. Geothermie is afgevallen vanwege de relatief lage warmtevraag in het plangebied. Geothermie wordt

interessant vanaf 5.000 kW. Het thermisch vermogen van de ondergrond van het plangebied is ingeschat op 2.100

kWh. Restwarmte zou van industrieterrein Lage Wijde gewonnen kunnen worden. Het is echter onduidelijk hoeveel

restwarmte daar beschikbaar is. Daarnaast moet de warmte over grote afstand getransporteerd worden en moet het

Amsterdam-Rijnkanaal worden gekruist, waardoor het bijna onmogelijk wordt om een sluitende business case te

maken. Zonthermie is vervallen als optie omdat de daken primair voor zon-PV worden gebruikt (zie kader).

Voor de rest kunnen de voorgenoemde bronnen in het plangebied een oplossing vormen. De alternatieven zijn als

volgt tot stand gekomen:

o Ten eerste is er een referentiealternatief (alternatief W0) vastgesteld. De nieuwbouw wordt zonder gasaansluiting

gebouwd en alle gebouwen hebben een eigen warmtepomp om in de warmtevraag te voorzien.

Een collectieve oplossing is waarschijnlijk efficiënter, maar wel ingewikkelder in de voorbereiding en aanleg. Voor

de volgende alternatieven gaan we wel uit van een collectieve oplossing:

o TEO uit het Amsterdam-Rijnkanaal met WKO als buffer (alternatief W1);

o TEO uit de Vecht met WKO als buffer (alternatief W2) ;

o WKO-netwerk (alternatief W3);

o Biowarmte met twee centrale ketels (alternatief W4).

ELEKTRICITEITSALTERNATIEVEN

Voor elektriciteit is minder te kiezen. Het uitgangspunt is dat er geen grote windmolens binnen het plangebied

gerealiseerd kunnen worden. Dan blijven zon-PV en kleine windmolens als de enige opties over om de in de vraag

naar elektriciteit binnen de grenzen van het plangebied te voorzien. Indien de invulling van de elektriciteitsvraag ook

van buiten de plangrens mag komen zijn er meer mogelijkheden.

De drie alternatieven die we behandelen zijn:

o Alleen zon-PV (alternatief E1);

o Volledige benutting van zon-PV op daken aangevuld met windturbines (alternatief E2).

BETAALBAARHEID

De betaalbaarheid is vastgesteld door middel van een schatting op basis van kentallen. Dit is geen gedetailleerde

berekening, het dient om een beeld te geven en een vergelijking te kunnen maken. De exacte investeringskosten

voor de business case en uitvoering dienen vastgesteld te worden in samenwerking met marktpartijen.

De kosten van de warmte-alternatieven zijn berekend op basis van de investeringskosten, onderhoudskosten en

verbruikskosten, voor een termijn van 30 jaar. Na 15 jaar worden de eerste installaties afgeschreven, met deze

termijn wordt het met alternatieven die langer meegaan dan ook duidelijk. Voor de elektra-alternatieven zijn de initiële

investeringskosten berekend. Het onderhoud hiervan is zeer afhankelijk van het type product en veel kleiner in

verhouding tot de warmte-alternatieven.

INPASBAARHEID

Bij inpasbaarheid gaat het om de ruimtelijke aspecten van het alternatief. De verschillende opties hebben ook een

verschillend effect op het fysieke ruimtegebruik, maar ook op ruimtelijke aspecten als veiligheid, overlast en

geldende regels. Om de inpasbaarheid inzichtelijk te maken is voor elk alternatief een kaartje gemaakt. Deze geeft

een indicatie van het ruimtegebruik.

AANVAARDBAARHEID

Voor de aanvaardbaarheid gaat het om de acceptatie van de oplossingen bij de sportclubs en bewoners. Dit is lastig

exact te bepalen, aangezien dit subjectief is. Er kan wel een inschatting gemaakt worden over de mate dat de

oplossingen bijdragen aan het imago van het sportpark of juist weerstand oproepen. Aanvaardbaarheid gaat ook over

eventuele risico’s. Daarnaast is klimaatadaptatie als belangrijk aspect geïdentificeerd. Doordat er meer

kunstgrasvelden en bebouwing bijkomt, kan dit voor knelpunten op het gebied van hittestress en wateroverlast

zorgen in de toekomst. Waar mogelijk is hier een uitspraak over gedaan.

De alternatieven zijn kwalitatief en globaal beoordeeld op bovenstaande punten. Een samenvatting van de

afwegingen is schematisch weergegeven op de volgende pagina’s. Vervolgens volgt per criterium een beschouwing

van de alternatieven.

De daken in het plangebied kunnen voor twee 

doeleinden gebruikt worden: zon-PV en zonthermie. In 

het geval van Zuilense Vecht zijn de daken nodig om 

elektriciteit op te wekken, omdat er amper andere 

mogelijkheden voor elektriciteit zijn. Daar komt bij dat 

het gebruik van daken voor zonthermie niet in de 

gehele warmtevraag kan voorzien.  Hierdoor zou er 

naast zonthermie alsnog een andere warmteoplossing 

gerealiseerd moeten worden.

In dit geval is het dus beter om de daken te gebruiken 

voor zon-PV (elektriciteit) dan voor zonthermie 

(warmte).  

Zon-PV vs. Zonthermie 



20

0. WARMTEPOMPEN

REFERENTIE 

TOELICHTING

Elk gebouw en elke woning krijgt een individuele warmtepomp

voor de warmtevoorziening. De warmtepomp haalt de warmte

uit de buitenlucht of bodem. Voor een luchtwarmtepomp heeft

elk gebouw een eigen buitenunit nodig, een kast aan de

buitenkant van het gebouw waar lucht wordt aangezogen en

afgevoerd. Voor een bodemwarmtepomp wordt een verticale

leiding in de bodem aangelegd waarmee warmte wordt

onttrokken uit de grond. Omdat de kosten voor de

bodemwarmtepomp relatief hoog zijn wordt er vanuit gegaan dat

70% wordt voorzien van een luchtwarmtepomp. De gebouwen

worden verwarmd met een lage temperatuur

verwarmingssysteem. Met deze oplossing is er geen collectief

warmtenet benodigd.

BETAALBAARHEID

De investeringen voor individuele warmtepompen zijn in totaal

circa € 13 miljoen. Deze kosten worden per gebruiker verwerkt

in de bouwkosten. Bij de sportclubs op de begroting van

nieuwbouw of renovatie, bij de school in het bouwprogramma en

voor de woningbouw in het programma van de ontwikkelaar.

Voor warmtepompen is een ISDE subsidie beschikbaar van €

1.000,- tot € 2.500,- per warmtepomp, de hoogte is afhankelijk

van het type en vermogen van de warmtepomp.

INPASBAARHEID

Warmtepompen bestaan uit een binnen- en buitenunit. De

binnenunit komt in de technische ruimte en neemt ongeveer de

ruimte van een CV ketel in. De buitenunit komt op het dak, aan

de gevel of in de tuin te staan, en is tot circa 1 m3 groot. De

buitenunits kunnen strategisch worden gepositioneerd en/of

weggewerkt worden. Belangrijk is dat er voldoende verse lucht

bij komt.

AANVAARDBAARHEID

Toepassing van individuele warmtepompen betekent dat

gebruikers meer keuzevrijheid hebben in het type installatie.

Sportclubs en de school bepalen het zelf. Voor de woningbouw

wordt het vastgelegd door de ontwikkelaar.

Een keerzijde van warmtepompen zijn de buitenunits die een

plek moeten krijgen. Deze kunnen zichtbaar zijn en maken

tevens geluid. De installaties worden steeds stiller, maar bij een

hoge dichtheid van installaties kan het geluid toch voor overlast

zorgen.

€ 13,0 

miljoen
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TOELICHTING

Er worden twee warmtenetwerken aangelegd, een aan

Utrechtse- en een aan Stichtse zijde. Bij één warmtenet is een

extra transportleiding van circa 400 m benodigd. Waarmee de

investeringskosten sterk stijgen. De aanleg van een extra

technische ruimte is kostenefficiënter.

Het warmtenet wordt gevoed door TEO uit het Amsterdam-

Rijnkanaal (ARK), deze ligt pal aan het plangebied. Het water

wordt getransporteerd naar een centrale technische ruimte. Hier

wordt (het overschot aan) warmte opgeslagen in een WKO-

installatie, voor constante beschikbaarheid over het gehele jaar.

De benodigde warmte wordt door een centrale warmtepomp

opgewaardeerd voor verspreiding in het warmtenet.

BETAALBAARHEID

De investeringen voor een collectief warmtenet met een WKO

en warmtewinning uit het Amsterdam-Rijnkanaal zijn ongeveer €

9,8 miljoen. Door de relatief hoge warmwatervraag is het kosten

efficiënter om de bedrijfstemperatuur van het warmtenet op te

hogen naar 75°C zodat deze ook kan voorzien in de

warmwatervraag. Dit scheelt een investering in individuele

booster warmtepompen per woning.

INPASBAARHEID

Het ruimtegebruik is grotendeels ondergronds. De leidingen

lopen met name over te ontwikkelen gronden, dat kan integraal

worden uitgevoerd. De technische ruimtes zijn circa 10 x 10 m.

Deze kunnen worden geïntegreerd in de nieuwbouw (opslag bij

OVVO-hal en Elinkwijk).

Met het Amsterdam-Rijnkanaal als bron is hier goede

afstemming met Rijkswaterstaat nodig. De in- en uitlaat komen

door de damwanden en het leidingwerk gaat onder de

Amsterdamse Straatweg door.

AANVAARDBAARHEID

Er zijn geen grote bezwaren tegen dit alternatief. Het is een

collectief systeem op basis van een aanwezige natuurlijke bron.

Afstemming met Rijkswaterstaat is zeer belangrijk voor goede

inpassing van in- en uitlaat in de oever van het Amsterdam-

Rijnkanaal.

1. COMBINATIE TEO (Amsterdam-Rijnkanaal) - WKO

ALTERNATIEF 

€ 9,8 

miljoen
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TOELICHTING

Dit alternatief gaat tevens uit van twee warmtenetten, TEO en

WKO. In dit alternatief wordt, in plaats van het Amsterdam-

Rijnkanaal, de Vecht als bron gebruikt.

Voor het noordwestelijke net (Stichtse Vecht zijde) kunnen de

in en –uitlaat gescheiden worden door de plaatsing in een

zijtak van de Vecht en de Vecht zelf. Hierdoor wordt onderlinge

verstoring voorkomen. Voor het zuidoostelijke net (Utrechtse

zijde) kunnen de in- en uitlaat ook gescheiden worden door de

inlaat in een zijtak te plaatsen en de uitlaat in de Vecht zelf.

BETAALBAARHEID

De investeringen voor een collectiefwarmtenet met een WKO

en warmtewinning uit de Vecht zijn ongeveer € 9,8 miljoen en

vergelijkbaar met alternatief 1. Er is een klein verschil dat

voornamelijk wordt bepaald door de lengte van het benodigde

warmtenet.

INSPASBAARHEID

Voor dit alternatief zijn dezelfde installaties nodig als de vorige.

Nu wordt enkel de Vecht als bron gebruikt. Hiervoor loopt het

leidingwerk voor aan- en afvoer onder de Burg. Norbruislaan,

en door het groengebied.

Het stroomgebied van de Vecht is ter hoogte van Zuilense

Vecht aangewezen als beschermd natuurgebied (Natura2000).

Dat kan inpassing lastig maken. Tevens dient met het

waterschap goed te worden afgestemd wat het lozen van koud

water voor effect heeft op de ecologie.

AANVAARDBAARHEID

Er zijn geen grote bezwaren tegen dit alternatief. Het is een

collectief systeem op basis van een aanwezige natuurlijke

bron. Afstemming met het Waterschap is zeer belangrijk voor

goede inpassing.

2. COMBINATIE TEO (Vecht) - WKO

ALTERNATIEF 

€ 9,8 

miljoen



23

TOELICHTING

Dit alternatief gaat uit van alleen WKO-installaties voor de

warmtevoorziening. Een WKO-installatie bestaat uit één of

meerdere doubletten: een warmte en een koude bron. Er

worden ook hier twee warmtenetten gerealiseerd, omdat de

onderlinge afstand te groot is. Hiervoor zijn dan ook twee

WKO-installaties nodig.

Om de warmte- en koude-bronnen in balans te houden is

regeneratie nodig. De warmtevraag zal groter zijn dan de

koudevraag, hierdoor is een extra voorziening nodig om de

warmtebron bij te vullen. Dit kan bijvoorbeeld met ‘dry coolers’.

Bij alternatief 1 en 2 wordt dit met TEO gedaan. In dit scenario

wordt hiervoor een warmtepomp geplaatst op de technische

ruimte.

BETAALBAARHEID

De investeringen zijn ongeveer € 9,2 miljoen. Dit alternatief

heeft daarmee de laagste investeringskosten. Het verschil met

alternatieven 1 en 2 is dat de warmte voor regeneratie van de

warme bron uit de buitenlucht wordt onttrokken i.p.v. het ARK

of de Vecht. Dit kost meer energie (elektriciteit) maar daar staat

ook een lagere investering tegenover.

INPASBAARHEID

Net als voorgaande alternatieven is de techniek overwegend

ondergronds. De inpassing van de technische ruimtes kan

wederom bij de OVVO-hal en nieuwbouw van Elinkwijk. Een

aandachtspunt is het voorkomen van menging van de WKO

bronnen. Uit een quickscan is gebleken dat twee extra WKO-

installaties passen in het gebied. De plaatsing t.o.v. elkaar is

een aandachtspunt.

AANVAARDBAARHEID

Dit is wederom een collectief systeem, in dit geval volledig

binnen het gebied gepositioneerd. WKO-installaties worden in

Gemeente Utrecht veel toegepast en zodoende een bekende

oplossing. Idealiter voor een WKO zijn warmte en koude in

balans. Doordat de warmtebehoefte hier groter is dient in dit

geval warmte kunstmatig worden toegevoegd.

3. WKO-NETWERK (incl. regeneratie)

ALTERNATIEF 

€ 9,2 

miljoen
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TOELICHTING

Dit alternatief gaat uit van biowarmteketel als centrale

warmtebronnen. Hiervoor worden tevens twee gescheiden

warmtenetten aangelegd. Beide warmtenetten worden gevoed

door een biowarmteketel.

BETAALBAARHEID

De totale investeringen zijn € 12,7 miljoen en daarmee iets

lager dan het referentie scenario. Een belangrijke kostenpost

zijn de kosten voor houtpellets. Wanneer de vraag naar

houtpellets sterk toeneemt zal ook de inkoopprijs gaan stijgen.

Bij een toename van 50% van de prijs voor houtpellets worden

de totale kosten voor dit scenario 25% hoger in vergelijking met

het referentie scenario. Met SDE+ wordt het project rendabel.

INPASBAARHEID

Net als het vorige alternatief is deze oplossing volledig binnen

het gebied gepositioneerd. Het leidingwerk is ondergronds en

de technische ruimtes kunnen worden geïntegreerd in

nieuwbouw bij de OVVO-hal en Elinkwijk. In dit geval dient hier

tevens een opslag voor biomassa bij aanwezig te zijn. Deze

dienen bereikbaar te zijn voor vrachtwagens. Afhankelijk van

de exacte inhoud van de opslag zullen deze regelmatig in het

gebied komen om de opslag te bevoorraden.

AANVAARDBAARHEID

Biowarmteketels zijn een gangbare techniek, er is alleen veel

te doen over de duurzaamheid van de oplossing. Biomassa is

niet altijd Europees beschikbaar en wordt vaak geïmporteerd.

Bij verbranding komt veel CO2 vrij, hiervan kan echter gezegd

worden dat dit zich in de korte koolstofkringloop bevindt (met

het groeien van bomen wordt dit opnieuw opgeslagen).

Luchtkwaliteit en mogelijke geuroverlast zijn aandachtspunten

die goed kunnen worden afgevangen, mits de installatie goed

wordt onderhouden.

4. BIOWARMTE

ALTERNATIEF 

€ 12,7 

miljoen
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0.REFERENTIE 

ZONNE-ENERGIE (benodigd)

ELEKTRICITEITSBEHOEFTE

Zoals eerder genoemd is er een onderscheid gemaakt

tussen de warmte behoefte, de basis

elektriciteitsbehoefte en de elektriciteitsbehoefte ten

behoeve van de warmtevoorziening.

Het plaatje hiernaast illustreert hoeveel voetbalvelden

aan zonnepanelen er nodig zouden zijn om aan de

basis elektriciteitsbehoefte te voldoen. Hierin is dus de

elektriciteitsbehoefte ten behoeve van de

warmtevoorziening nog niet meegenomen.

BETAALBAARHEID

Als het gehele vermogen wat nodig is om de gehele

opbrengst op te wekken op daken zou worden

geïnstalleerd zou dat circa € 2,4 miljoen kosten. De

business case hiervan sterk met terugverdientijden van

5 tot 7 jaar.

INPASBAARHEID

Om in de basis elektriciteitsbehoefte te voorzien zouden

circa 6 voetbalvelden aan dakoppervlak voor

zonnepanelen nodig zijn. Dit is nodig om ruim 1,9

miljoen kWh elektriciteit op te wekken (6.873 GJ) In de

nieuwe situatie zijn er ongeveer 3 voetbalvelden aan

dakoppervlak beschikbaar. Dit is bijna de helft van wat

nodig is. Het overige deel van de elektriciteit zal door

een andere bron opgewekt moeten worden.

AANVAARDBAARHEID

Zon-PV is een zeer gebruikelijke en geaccepteerde

wijze om duurzame energie op te wekken. Het kan

tevens goed samengaan met groene daken.€ 2,4

miljoen
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1.ALTERNATIEF 

ZON-PV OP DAKEN

47%

44%

9%

BASIS ELEKTRICITEITSBEHOEFTE 
ZUILENSE VECHT

ZonPV op dak

Andere bronnen

ZonPV gevels

TOELICHTING

Zon-PV is een bekende en rendabele oplossing voor individuele of

collectieve elektravoorziening. Sporthal Zuilen en de huidige tribune van

USV Elinkwijk zijn nu voorzien van zonnepanelen. De laatste wordt

afgebroken en opnieuw gebouwd. Op Sporthal Zuilen liggen 529 PV-

panelen (totaal vermogen ca 137 kWp) met een jaarlijkse opbrengst van

circa 117 MWh. Op de OVVO hal worden dit jaar 396 PV-panelen

geplaatst; de offerte is getekend en subsidie is aangevraagd. De

verwachte opbrengst van deze panelen is 100 tot 105 MWh per jaar.

In de toekomstige situatie is er dan nog een totaal dakoppervlak van ca

10.621 m2 beschikbaar. Bestaande uit 3.360 m2 op sportgebouwen en

de nieuwe school, en 7.261 m2 op de woningen. Hiermee kan in totaal

circa 690 MWh per jaar worden opgewekt. Samen met de bestaande en

reeds geplande PV-panelen komt het totaal op 905 MWh per jaar. Dit is

47% van de totale toekomstige energiebehoefte en dus niet genoeg. Er

zal nog elektriciteit uit andere bronnen gehaald moeten worden om de

elektrische basisbehoefte te dekken.

Om de gehele energiebehoefte met zon-PV te dekken is er nog 1.004

MWh extra per jaar benodigd, daarvoor is 15.450 m2 dakoppervlak

nodig. Als ook de gevels van de gebouwen zonnepanelen krijgen kan dit

173 MWh extra opleveren. Om het percentage zon-PV te verhogen kan

er ook worden gekeken naar beschikbare dakoppervlaktes in de

omgeving. Zo heeft Brocacef 4.260 m2 dakoppervlak beschikbaar.

Hiermee kan in totaal 276,9 MWh per jaar worden opgewekt.

BETAALBAARHEID

Als alle daken die nog over zijn in de nieuwe situatie (ca 10.621 m2)

worden vol gelegd met panelen kost dat ongeveer € 882.000. Deze

investering is dus exclusief de investeringen die al gemaakt zijn bij

sporthal Zuilen en de sporthal van OVVO.

De overige elektriciteit zal dan nog (duurzaam) ingekocht moeten

worden tegen marktprijzen of op een andere wijze worden

gecompenseerd. Bijvoorbeeld met de CO2-bank voor Provincie Utrecht.

INPASBAARHEID

PV-panelen worden geplaatst op platte daken of daken met een juiste

oriëntatie. Belangrijk voor de plaatsing is de constructieve draagkracht

van de gebouwen. Deze dienen te worden gedimensioneerd op deze

belasting. Tevens kan het in combinatie met groene daken, door

verkoeling werken de PV-panelen daarmee extra efficiënt.

AANVAARDBAARHEID

Zon-PV is een zeer gebruikelijke en geaccepteerde wijze om duurzame

energie op te wekken.

€ 0,88

miljoen



27

2.ALTERNATIEF 

ZON-PV + WINDMOLEN (4MW)

€ 2,2

miljoen
47%

53%

BASIS ELEKTRICITEITSBEHOEFTE 
ZUILENSE VECHT

Zonne energie op eigen daken

Windenergie

TOELICHTING

Zoals duidelijk is geworden, is beschikbaar dakoppervlak met zon-PV

niet voldoende om de basis elektriciteitsvraag te dekken. Laat staan als

daar de elektriciteitsvraag voor de warmtebehoefte bij zou komen.

Een tweede alternatief is om het restant aan elektrische energie op te

wekken middels een (grote) windturbine. Hiervoor is gerekend met een

windturbine van 4 MW nominaal vermogen, met een rotordiameter van

150 m en een hub hoogte van 123 m. Hieruit is een opbrengst van ca.

16 miljoen kWh te halen. Dit is ruim 8 keer zo veel dan de basis

elektriciteitsbehoefte binnen Zuilense Vecht.

Dit betekend dat één windturbine van 4 MW ruim voldoet in alle basis

elektriciteitsbehoefte, de extra elektriciteitsbehoefte voor de warmte en

nog een gedeelte van de behoefte omgeving van Zuilense Vecht kan

voorzien.

In het tweede scenario wordt uitgegaan van een volledige bedekking 

van alle beschikbare daken met zon PV (in de nieuwe situatie). Deze 

dekt dan net als in het vorige scenario 47% van de behoefte. De overige 

53% wordt dan gedekt door de windturbine van 4 MW. Er blijft dan nog 

circa 15.000 MWh aan elektriciteit over. Deze kan in de omgeving benut 

worden. 

BETAALBAARHEID

De investering om op alle daken volledig zonnepanelen te plaatsen is

net als in alternatief 1 circa € 882.000. Daarnaast komen ook de

(deel)investering voor een windturbine erbij. Om een hele windturbine te

plaatsen van 4 MW is circa € 5,2 miljoen nodig. Het gedeelte daarvan

wat nodig is voor de resterende 53% van de elektriciteitsbehoefte is

circa € 1,3 miljoen. De totale investering voor dit scenario komt daarmee

op circa € 2,2 miljoen.

INPASBAARHEID

In dit alternatief moet naast zon-PV ook een windturbine geplaatst

worden. Gezien de milieucontouren (geluid, veiligheid en slagschaduw)

kan een windturbine niet binnen het plangebied geplaatst worden. Als

wind energie serieus overwogen wordt zou er een geschikte locatie

elders gezocht moeten worden.

AANVAARDBAARHEID

Vrij recent is in het gebied veel ophef geweest over een windmolen die

hier mogelijk geplaatst zou worden. Daarmee wordt de plaatsing van

een windmolen in of nabij het gebied niet haalbaar geacht. Plaatsing

verder buiten het gebied is een optie.



Uit de bovenstaande alternatieven dient een voorkeursalternatief gekozen

te worden. Op de volgende pagina’s worden de alternatieven naast elkaar

gezet. De alternatieven worden besproken aan de hand van de hieronder

genoemde beoordelingscriteria.

AFWEGINGEN EN CRITERIA
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9.

BEOORDELINGSCRITERIA

1. BETAALBAARHEID

2. INPASBAARHEID

3. AANVAARDBAARHEID



Warmtepompen TEO – WKO TEO – WKO WKO Biowarmte

BETAALBAARHEID • Geen investering in collectieve 

warmtenetten

• Investering wordt decentraal gedaan 

door gebruikers

• ISDE-subsidie voor aanschaf 

• Relatief grote centrale investering in 

twee warmtenetten

• Lage energiekosten in gebruik

• Warmteleiding onder 

Amsterdamsestraatweg door

• Relatief grote centrale investering in 

twee warmtenetten

• Lage energiekosten in gebruik

• De warmteleiding moet door 

bebouwde kom gelegd worden (J. 

Reyneke van Stuwestraat)

• Relatief grote centrale investering in 

twee warmtenetten

• Geen leidingen benodigd buiten 

plangebied

• Door lagere koudevraag installatie 

voor regeneratie benodigd

• Hoog energieverbruik door regeneratie

• Relatief grote centrale investering in 

twee warmtenetten

• Geen leidingen benodigd buiten 

plangebied

• Fluctuerende prijs van (lokale) 

biomassa

INPASBAARHEID • Installatie in woning vergelijkbaar met 

CV-ketel

• Ieder gebouw krijgt een buitenunit op 

dak, aan gevel of bij het gebouw

• Technische ruimte in nieuwbouw bij 

OVVO-hal en Elinkwijk

• In- en uitlaat van TEO-installatie door 

damwand van het ARK

• Inpassing in- en uitlaat in doorgaande 

vaarroute

• Afstemming met RWS over lozing en 

effect op ecologie

• Technische ruimte in nieuwbouw bij 

OVVO-hal en Elinkwijk

• In- en uitlaat van TEO-installatie door 

Natura2000 gebied

• Inpassing in- en uitlaat in de Vecht

• Afstemming met waterschap over 

lozing en effect op ecologie

• Technische ruimte in nieuwbouw bij 

OVVO-hal en Elinkwijk

• Voorkomen van onderlinge 

beïnvloeding van WKO-systemen

• Technische ruimte in nieuwbouw bij 

OVVO-hal en Elinkwijk

• Extra ruimte benodigd voor opslag 

biomassa

• Vrachtwagens voor bevoorrading gaan 

door het gebied

AANVAARDBAARHEID • Individuele oplossing geeft 

keuzevrijheid aan gebruiker

• Buitenunits op, aan- of bij de woning

• Mogelijke geluidsoverlast door 

resonantie van buitenunits

• Collectieve optie op basis van 

natuurlijke bron

• Afstemming met Rijkswaterstaat 

belangrijk voor slagingskans

• Collectieve optie op basis van 

natuurlijke bron

• Afstemming met Waterschap 

belangrijk voor slagingskans

• Collectieve optie met één leverancier

• Bekende en veel toegepaste techniek 

in Utrecht

• Door grote warmtevraag is 

kunstmatige toevoeging warmte 

benodigd

• Duurzaamheid van deze oplossing 

staat ter discussie

• Beschikbaarheid van (Europese) 

biomassa niet gegarandeerd

• Luchtkwaliteit en mogelijke 

geuroverlast

WARMTEALTERNATIEVEN

29



BETAALBAARHEID 

+ - - - +

INPASBAARHEID

- +/- +/- + + +/-

AANVAARDBAARHEID

- + + + + + - -

WARMTEALTERNATIEVEN

30



AFWEGINGEN WARMTE-ALTERNATIEVEN

31

BETAALBAARHEID

Warmtepompen

Het eerste alternatief bekijkt de mogelijkheid voor een individuele aanpak.

Hierbij wordt gekeken naar de warmtepomp. Warmtepompen kunnen op

kleine schaal toegepast worden en lenen zich dus uitstekend voor een

individuele oplossing. Ook kan hier een ISDE-subsidie van € 1.000,- tot €

2.500,-, voor aangevraagd worden. Warmtepompen zijn een bekende

technologie. Het wordt in landen waar aardgas minder gebruikt wordt al

heel lang toegepast. De warmtepomp kent een aantal verschillende typen.

Afhankelijk van de situatie bij een woning of ander type pand is het ene

type geschikter dan de andere. Zonder verder in veel detail te treden kan

wel het volgende gezegd worden over de warmtepomp.

De investering in een warmtepomp kan verschillen van circa € 4.000 tot

tientallen duizenden euro’s afhankelijk van het formaat van de installatie.

De gemiddelde terugverdientijd varieert hiermee dan ook van zo’n 6 tot 20

jaar. Met andere woorden, het is heel moeilijk om iets te zeggen over de

gemiddelde warmtepomp, de betaalbaarheid en de terugverdientijd.

Wel kan gesteld worden dat het om bekende technologie gaat, die niet

meer in de kinderschoenen staat. Samen met bepaalde

subsidieregelingen zijn warmtepompen zeer goed toepasbaar. Zeker in

het geval van Zuilense Vecht.

Warmtepompen vergen wel een relatief hoge investering vooraf. Eenmaal

geïnstalleerd zijn de operationele kosten dan weer relatief laag. Daarbij

komt ook dat een individuele oplossing in de regel relatief duur is

vergeleken met een collectieve oplossing. Hieronder wordt verder

ingegaan op een aantal collectieve oplossingen.

TEO / WKO

Bij de overige alternatieven worden twee warmtenetten voorzien. De

aanleg van een warmtenet is vrij kostbaar. Maar als het warmtenet er

eenmaal ligt kan het wel voor een lange tijd (zeker 30 tot 50 jaar) warmte

transporteren die door verschillende bronnen gevoed kan worden.

Daarmee komt deze oplossing op een termijn van 30 jaar relatief goed uit

t.o.v. een individuele oplossing met een kortere afschrijvingstijd. De

aangesloten bronnen op het warmtenet kunnen ook door de tijd heen

veranderen, wat de flexibiliteit aanzienlijk verhoogt. Ondanks dat een

warmtenet kostbaar is, is het dus op lange termijn een aantrekkelijke

oplossing. De oplossong is tevens flexibel en uitermate geschikt om de

toekomstige warmtevoorziening te faciliteren.

Naast de warmtenetten zijn de WKO’s, die voor alternatief 1, 2 en 3 nodig

zijn, erg kostbaar. Hierdoor hebben deze alternatieven ook de hoogste

investeringskosten. Voor WKO’s kan SDE-subsidie aangevraagd worden.

Voor TEO is er nog geen subsidieregeling, omdat dit een relatief nieuwe

techniek is. Eigenlijk is TEO een combinatie van een warmtepomp die als

bron een vorm van oppervlaktewater gebruikt en een WKO die als opslag

dient. TEO wordt al op verschillende plekken in Nederland toegepast en

krijgt steeds meer aandacht door de stap naar een aardgasvrije toekomst.

Biowarmte

Het gebruik van biomassa is iets goedkoper dan het referentiescenario.

Het betreft een bekende warmtetechnologie en een bekende brandstof.

De aanleg van de warmtenetten die nodig zijn om de warmte te

transporteren is kostbaar. Na aanleg van de biowarmteketels en het

warmtenet, is er tevens biomassa benodigd om de ketels te voeden. Dit is

kostbaarder dan de andere alternatieven waarbij de operationele kosten

alleen uit een stukje extra elektriciteitsvraag bestaan. Tevens kan de prijs

van biomassa variëren afhankelijk van de beschikbaarheid.

Deze optie heeft dus relatief lage investeringskosten maar hogere

operationele kosten dan de eerder beschreven alternatieven. Daarnaast is

er ook nog een logistiek vraagstuk rondom de aanvoer van biomassa.

VOORKEUR BETAALBAARHEID

Op basis van betaalbaarheid hebben de systemen met collectieve

warmtenetten de voorkeur. De investering in het warmtenet is relatief

hoog, maar door een lange technische levensduur vallen de kosten over

de gehele levensduur lager uit dan individuele oplossingen.

Binnen de collectieve bronnen hebben de bronnen met bodem of

waterbronnen (TEO en WKO) de voorkeur. Deze maken gebruik van een

constante toevoer en zijn niet afhankelijk van variërende inkoopprijzen van

brandstof zoals bij biomassa het geval is.
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INPASBAARHEID

Warmtepompen

Indien elk gebouw een individuele warmtepomp krijgt, krijgt ook elk gebouw een buitenunit. Dit heeft impact op de

beeldkwaliteit van het gebied en kan leiden tot geluidsoverlast. Dit alternatief heeft als voordeel dat er alle

aanpassingen alleen op gebouwniveau gemaakt worden. Er hoeven geen extra maatregelen in de openbare ruimte

genomen te worden.

Collectief warmtenet

Bij de overige alternatieven moeten er wel maatregelen in de openbare ruimte genomen worden, aangezien het hier

om collectieve oplossingen gaat. Ten eerste moet er een technische ruimte komen. Het exacte formaat van deze

ruimte zal bij de uitwerking van het gekozen alternatief blijken. Het gaat om ruimtes van totaal een paar honderd

vierkante meter. Deze ruimten kunnen naar verwachting vrij eenvoudig in de nieuwbouw geïntegreerd worden. De

technische ruimte voor biomassa zal het grootst zijn, omdat daar ook ruimte voor biomassa-opslag nodig is.

Het warmtenetwerk komt ondergronds te liggen en heeft dus weinig fysieke ruimte nodig, maar moet wel aangelegd

worden. Hiervoor moet de grond open gegraven worden. Het is logisch en kostentechnisch interessant om dit

gelijktijdig met de bouw van nieuwe gebouwen en de aanleg van het groene lint en de nieuwe sportvelden te laten

plaatsvinden.

TEO (Amsterdam-Rijnkanaal/Vecht)

De infrastructuur van TEO komt grotendeels ondergronds en de installaties kunnen verwerkt worden in bestaande of

nieuwe gebouwen. Ruimtelijk is de impact van TEO niet groot. Er zijn echter een aantal aandachtspunten die de

inpasbaarheid complex maken, namelijk de leiding van het warmtenet naar het water; de locatie voor de in- en uitlaat

en de aanpassing aan oevers.

Ten eerste moet er een leiding van het warmtenet naar de Vecht/Amsterdam-Rijnkanaal aangelegd moet worden.

Deze leiding moet onder bestaande functies gelegd worden, waardoor dit opengebroken moet worden.

De in- en uitlaat van de TEO komt aan de oever te liggen. Bij het Amsterdam-Rijnkanaal leidt dit tot spanningen

omdat de damwand van het kanaal dan doorboord moet worden. De beheerder Rijkswaterstaat zal hier strenge eisen

aan stellen. Daarnaast is het Amsterdam-Rijnkanaal een transportroute voor scheepsvaart en zal dit de

mogelijkheden voor TEO beperken of voor extra eisen zorgen

Bij de Vecht speelt het conflict met scheepvaart minder, omdat de Vecht niet voor grote schepen geschikt is. Die

oevers van de Vecht zijn echter wel opgenomen in het Natuurnetwerk Nederland en zijn dus beschermd. Hier mogen

niet zomaar maatregelen genomen worden. Voor de inpassing van TEO moet een verdiepende studie gedaan

worden.

WKO-netwerk

WKO’s kunnen elkaar onderling beïnvloeden. Er wordt warmte en koude uitgewisseld met bodemwater uit

ondergrondse reservoirs. Aangezien deze ondergrondse waterreservoirs open zijn, moet er rekening gehouden

worden met het invloed gebied van deze reservoirs. Als twee WKO’s te dicht bij elkaar liggen kan het zijn dat de

werking van een of beide reservoirs verslechterd door de wisselwerking van de reservoirs. Er moet dus goed

onderzocht worden wat de geschikte afstand is tussen twee of meer WKO’s en wat het haalbare formaat is.

AANVAARDBAARHEID

Het referentiealternatief biedt een individuele oplossing die gebruikers keuzevrijheid biedt. Hier staat wel tegenover

dat dit alternatief daardoor minder efficiënt is. Ook kunnen warmtepompen tot geluidsoverlast leiden en heeft het

invloed op de uitstraling van de woningen.

De overige alternatieven daarentegen zijn collectieve voorzieningen. In het algemeen staan particulieren redelijk

negatief tegen over een collectief systeem, omdat ze geen keuzevrijheid hebben voor een leverancier. Hier staat wel

tegenover dat de gebruikers beschermt zijn onder de warmtewet, omdat de warmtelevering verzorgd wordt door een

externe leverancier. Daarnaast zijn voorzieningen niet ‘zichtbaar’ en kosten geen ruimte binnen woningen.

Alternatief 4 maakt gebruik van biomassa. De verbranding van biomassa leidt tot plaatselijke luchtvervuiling (fijn stof

en roet) en kan leiding tot stankoverlast. Daarnaast staat de duurzaamheid van biomassa ter discussie. Sommigen

zijn van mening dat biomassa geen duurzame energiebron is, omdat er broeikasgassen vrijkomen en de herkomst

van biomassa niet altijd duurzaam is te noemen. Anderen vinden biomassa wel een duurzame oplossing, omdat het

geen gebruik maakt van fossiele brandstoffen.

Voorkeursalternatief
Tijdens de werksessie met het projectteam op 

28 februari 2019 is het voorkeursscenario 

vastgesteld. Daarbij zijn de verschillende 

bronnen en aspecten besproken en afgewogen. 

Er is gekozen voor TEO met WKO, met als 

bron het Amsterdam-Rijnkanaal. Dit alternatief 

biedt een duurzame, betrouwbare en 

innovatieve manier om in de warmtevraag van 

Zuilense Vecht te voorzien. Daarnaast is dit 

alternatief ruimtelijk inpasbaar en kleven er geen 

onacceptabele nadelen aan. Als 

terugvalalternatief is het WKO-netwerk 

gekozen. 

“Er is gekozen voor 

TEO met WKO, met als 

bron het Amsterdam-

Rijnkanaal.”



Zon-PV op dak Zon-PV + Windenergie

BETAALBAARHEID • Zonnepanelen hebben een 

terugverdientijd van vijf tot zeven jaar

• Zon-PV op dak voorziet maar in 47% 

van de elektriciteitsvraag 

• Zonnepanelen hebben een 

terugverdientijd van vijf tot zeven jaar

• Grote windturbines hebben een 

gemiddelde terugverdientijd van 8 tot 

15 jaar

INPASBAARHEID • De zonnepanelen zorgen niet voor 

extra ruimtebeslag 

• Zonnepanelen kunnen op platte daken 

en daken met juiste oriëntatie

• De constructie van een gebouw moet 

de geschikt zijn

• De zonnepanelen zorgen niet voor 

extra ruimtebeslag 

• De grote windmolen past niet binnen 

het plangebied en zal er buiten 

gerealiseerd moeten worden

AANVAARDBAARHEID • Zonnepanelen zijn zeer gebruikelijk en 

geaccepteerd

• Veel ophef en weerstand geweest bij 

eerdere plannen van windmolens

• Impact wordt  verschoven naar een 

ander gebied

ELEKTRICITEITSALTERNATIEVEN
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BETAALBAARHEID

Zon-PV is een bekende en betaalbare technologie. Zonnepanelen hebben

een terugverdientijd van circa 7 jaar. Momenteel kan overcapaciteit tegen

een vergoeding terug geleverd worden aan het net. Voor sportclubs is een

subsidieregeling beschikbaar.

Windenergie is tevens een rendabele en bekende techniek. De

investeringskosten zijn relatief hoog, maar de business case is gezond.

De economische terugverdientijd ligt tussen de 8 en 15 jaar, de

levensduur van een windmolen is ongeveer 25 jaar.

Een aandachtspunt is dat zon-PV op daken niet kan voorzien in de

volledige elektriciteitsvraag van het gebied. Hierdoor zijn de kosten niet 1-

op-1 te vergelijken.

INPASBAARHEID

Zon op dak is makkelijk inpasbaar en leidt niet tot ruimteverlies in het

plangebied. Het oppervlak van de daken in het plangebied is echter niet

genoeg om in de gehele energiebehoefte te voldoen. Er zullen dus extra

voorzieningen getroffen moeten worden.

Een windmolen buiten het plangebied is genoemd als mogelijk alternatief.

Deze windmolen kan niet binnen het plangebied gerealiseerd worden.

Windmolens moeten aan strenge eisen voldoen op het gebied van geluid,

veiligheid en slagschaduw en kunnen daardoor niet in bebouwd gebied

gerealiseerd worden. De impact van een windmolen is er wel degelijk,

maar niet in het plangebied. Daardoor heeft dit alternatief voor Zuilense

Vecht geen ruimtelijke impact.

Een ander alternatief om het energietekort op te vullen is het inkopen van

duurzame groene stroom of compensatie via de CO2 bank voor Provincie

Utrecht.

AANVAARDBAARHEID

Over het algemeen staan mensen positief tegenover zonnepanelen. Over

de landschappelijke impact van zonnepanelen op dak zijn de meningen

verdeeld, maar er ontstaat vaak geen weerstand. Zeker als mensen

eigenaar van hun eigen zonnepanelen zijn en zelf bij kunnen houden

hoeveel energie ze opwekken, wordt dit als positief ervaren.

Aan zonne-energie kleven ook nadelen. Ten eerste is er binnen het

plangebied niet genoeg ruimte op daken om in de energiebehoefte te

voorzien door middel van alleen zonnepanelen. Daarnaast zal een

oplossing met alleen zonne-energie leiden tot energie-pieken en –dalen

(zie ook intermezzo opslag).

Windenergie ligt over het algemeen gevoelig bij omwonenden.

Horizonvervuiling, geluidsoverlast en slagschaduw zijn voorbeelden van

gevolgen waardoor weerstand ontstaat. Een grote windmolen kan in ieder

geval niet binnen het plangebied gerealiseerd worden, ten gevolge van

milieu- en veiligheidsnormen. De impact wordt dus afgewenteld op een

ander gebied dan het plangebied.

Eén windmolen wekt wel meer dan genoeg elektriciteit op om in de

behoefte voor Zuilense Vecht te voorzien. Er blijft dus capaciteit over om

ook nog andere gebieden van duurzame elektriciteit te voorzien.

VOORKEURSALTERNATIEF 
De doelstelling om Zuilense Vecht 

energieneutraal te ontwikkelen is realistisch 

gezien onmogelijk. De maximale potentie van 

zon is onvoldoende en het plangebied is niet 

geschikt voor wind. Het maximale resultaat 

wordt behaald door de volledige potentie van 

zon te benutten d.m.v. zon op daken en langs 

gevels. Het tekort dat overblijft kan in eerste 

instantie lokaal duurzaam worden ingekocht via 

de CO2 bank voor Provincie Utrecht. 

Wanneer er in de toekomst in de nabije 

omgeving toch ruimte ontstaat voor windenergie 

kan Zuilense Vecht hier alsnog aan deelnemen 

om lokale opwekking te maximaliseren.

“De doelstelling om 

Zuilense Vecht 

energieneutraal te 

ontwikkelen is 

realistisch gezien 

onmogelijk.” 

“Het maximale 

resultaat wordt behaald 

door de volledige 

potentie van zon te 

benutten d.m.v. zon op 

daken en langs 

gevels.”
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10.
In de volgende hoofdstukken wordt het voorkeursscenario TEO (bron Amsterdam-Rijnkanaal) nader omschreven. Dit

hoofdstuk start met de technische beschrijving van de oplossing en het benodigde ruimtebeslag. Vervolgens komen

de financiële en organisatorische aspecten aan bod.

OMSCHRIJVING TECHNIEK

Combinatie TEO/WKO

TEO (thermische energie uit oppervlakte) in combinatie met een WKO-installatie maakt gebruik van beschikbare

energie in het water van het Amsterdam-Rijnkanaal. Deze energie wordt opgeslagen in WKO-bronnen, waarbij het

van belang is dat warmte en koude in balans zijn. Voor Zuilense Vecht geldt dat er jaarrond meer warmte dan koude

nodig is. Wanneer enkel een WKO wordt gebruikt zorgt dit voor een disbalans waarbij er meer warmte onttrokken

wordt dan aangevuld. Dit probleem wordt opgelost door in de zomer de energie uit het Amsterdam-Rijnkanaal te

gebruiken om de warmtebron van de WKO aan te vullen. Het water wordt onttrokken uit het kanaal, waar vervolgens

door een warmtewisselaar warmte uit wordt gehaald. Het afgekoelde water wordt weer in het kanaal teruggepompt.

Hoewel de combinatie van TEO en WKO relatief nieuw is, wordt er uitsluitend gebruik gemaakt van bekende

technieken: WKO’s, warmtewisselaars, warmtepompen en warmtenetten zijn allemaal bestaande technieken.

Relevante cijfers van TEO voor Zuilense Vecht:

o De afstand tussen in- en uitlaat van een TEO-installatie dient tenminste ca. 100 meter te zijn, om menging

van de stromen te voorkomen (dit is afhankelijk van de stroomsnelheid van het water);

o Het warmteverschil tussen water dat wordt onttrokken en wordt geloosd mag maximaal 6°C zijn (bron:

RWS). Het verwachtte temperatuurverschil voor Zuilense Vecht is 3°C;

o De verwachte hoeveelheid water die uit en in het ARK gepompt wordt is 100 m3/uur voor warmtenet Stichtse

Vecht en 133 m3/uur voor warmtenet Utrecht;

o De minimale oppervlaktewatertemperatuur van het water om warmte te onttrekken is 18°C, de temperatuur

van het Amsterdam Rijnkanaal is 3.500 uur/jaar groter of gelijk aan 18°C.

Twee collectieve warmtenetten

De oplossing maakt gebruik van twee warmtenetten, één voor de Utrechtse zijde en een voor de Stichtse zijde. Beide

warmtenetten worden gevoed door een eigen TEO- en WKO-installatie. Deze situatie kost minder dan een groter

systeem voor beide zijdes, de investeringen in de leidingen zijn daarbij doorslaggevend.

De warmtenetten zijn voorzien van leidingen geschikt voor hoge temperatuur (circa 75°C). Vanuit de WKO wordt

warmte opgehaald en met een centrale warmtepomp naar hoge temperatuur gebracht. Dit wordt met het warmtenet

verspreidt naar de woningen, sportclubs en de school. Ieder pand heeft een ontvangstpunt (afleverset) waar de

warmte van het warmtenet wordt overgedragen aan het systeem van het gebouw.

Er is gekozen voor een warmtenet met hoge temperatuur, om te voorkomen dat ieder gebouw een eigen installatie

nodig heeft om de temperatuur te verhogen tot bruikbaar niveau. Financieel is een centrale warmtepomp

aantrekkelijker. Het verlies van het net is wat hoger, maar dit weegt net af tegen de investering per pand.

Vanuit de WKO-installatie kan ook koude worden geleverd, daarvoor dient een separaat net te worden aangelegd.

We zijn er vanuit gegaan dat de school hiervan wordt voorzien. Voor de andere gebruikers is het niet meegenomen in

de calculatie en een financiële afweging. Voor woningen behoort koeling niet tot de standaard en het is wel zeer

kostbaar. Zodoende is dit niet opgenomen in deze uitwerking.

RUIMTELIJKE ASPECTEN

Voor deze oplossing zijn de volgende ruimtelijke aspecten benodigd:

o Hoog-temperatuur warmtenet: het distributienet van aanvoer- en retourleidingen van de centrale technische

ruimte naar alle gebouwen. Het hoofdtracé is onder het groene lint gepositioneerd, vanaf daar lopen aftakkingen

naar de afzonderlijke gebouwen;

o WKO-installaties: per installatie zijn er op deze locatie (medium geschikte ondergrond) 4 tot 7 koude en warme

bronnen benodigd, verticaal de ondergrond in. Het ruimtebeslag per bron is circa 4 m². Deze worden

aangesloten op een centrale technische ruimte per warmtenet (ruimtebeslag 10x10x4 m). Deze kunnen worden

geïntegreerd met de nieuw te bouwen faciliteiten van Elinkwijk (Utrecht) en gewenste opslag bij de OVVO-hal

(Stichtse Vecht);

o TEO-installaties: in- en uitlaat in het Amsterdam-Rijnkanaal met aan- en afvoerleidingen onder de

Amsterdamsestraatweg naar de centrale technische ruimte.

SPORTHAL ZUILEN
Deze sporthal beschikt reeds over een eigen 

WKO-installatie voor het verwarmen en 

koelen van het gebouw. Voor de piekvraag en 

douchewater worden nu nog gasketels 

gebruikt.

Om hier ook volledig gasloos te worden 

kunnen de gasketels vervangen worden door 

een warmtepomp met een buffer voor de 

opslag van warmwater voor douchen. De 

WKO-installatie kan gekoppeld worden aan 

het warmtenet waarmee de WKO mogelijk 

beter benut kan worden.

BENODIGDE 

ELEKTRICITEIT
Met toepassing van de WKO- en 

TEO-installaties komt er extra 

elektriciteitsbehoefte bij. In totaal 

vergen de installaties 1085 MWh p/j, 

dat staat gelijk aan 3906 GJ.

De totale 

elektriciteitsbehoefte komt 

daarmee op 10.779 GJ. 
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Het kanaal voedt de WKO met warmte die in de 

winter nodig is. 

De WKO wordt gebruikt als warmtebron. De 

warmtepomp (WP) zorgt voor levering op de 

juiste temperatuur. 
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11.
TOELICHTING OPBOUW KOSTEN

De kostenberekening is gemaakt om de kosten van de verschillende alternatieven met elkaar te kunnen vergelijken.

Dit is gedaan door onderscheid te maken tussen de (her)investeringskosten en de jaarlijkse kosten voor onderhoud

en energie. De volgende uitgangspunten zijn hierbij gehanteerd:

o Levensduur systeem: 30 jaar;

o Herinvestering installaties na 15 jaar (warmtepomp WKO en TEO);

o Berekening warmte/koudevraag nieuwbouw op basis van kentallen WKO-tool (RVO);

o Marktconforme energiekosten (kleinverbruik voor woningen, grootverbruik voor sportclubs en school).

Jaarlijkse kosten voor warmte woningen

Een collectieve warmtevoorziening valt onder de warmtewet, die er voor zorgt dat afnemers worden beschermd tegen

onterecht hoge tarieven. Elk jaar worden door de Autoriteit Consument en Markt (ACM) de maximale tarieven

bepaald die leveranciers van warmte in rekening mogen brengen. Het gaat daarbij om een vaste prijs per eenheid

geleverde warmte (GJ), een jaarlijkse vastrecht en een meettarief. Op dit moment worden de maximale tarieven nog

bepaald op basis van de kosten van een warmtevoorziening o.b.v. aardgas. Zo wordt gegarandeerd dat collectieve

duurzame warmte niet duurder is dan een individuele gasketel op aardgas. Op basis van de maximale tarieven die de

ACM heeft vastgesteld voor 2019 zijn de totale jaarlijkse kosten voor verwarming en warmwater voor de woningen

ongeveer €1.062,- euro inclusief BTW. Hierbij wordt uitgegaan van een gemiddelde jaarlijkse warmtevraag van 25,2

GJ per woning.

De maximumtarieven warmte (ACM 2019):

Bedragen:  x 

1.000 €
Stichtse Vecht zijde Utrechtse zijde

CAPEX Invest. 

na 15 j.

OPEX Energie CAPEX Invest. 

na 15 j.

OPEX Energie

Warmtenet € 410 € 2 € 530 € 3

TEO € 248 € 180 € 3 € 3,5 € 445 € 360 € 6 € 5

WKO € 903 € 506 € 20 € 32 € 1.103 € 640 € 23 € 46

SUBTOTAAL € 1.675 € 686 € 25 € 36 € 2.078 € 1.000 € 32 € 51

TOTAAL € 3.753 € 1.686 € 57 € 87

ONZEKERHEIDSMARGE
Gezien het detailniveau van de 

uitwerking van de varianten 

(schetsontwerp en kentallen) hebben 

de kosteninschattingen een 

aanzienlijke onzekerheidsmarge (+/-

50%). De kosteninschattingen zijn 

daarom bedoeld om de varianten 

onderling te vergelijken. De absolute 

waarden dienen niet gebruikt te 

worden als basis voor 

investeringskeuzes.

. 

Per jaar: 

€ 325.000,-
. 

TOTALE KOSTEN 

(voor 30 jaar): 

€ 9.760.000,-
. 

Kosten per 

GJ: 

€ 29,30 
. 

Warmte € 28,47 euro/GJ

Vastrecht € 318,89 euro/jaar

Meettarief € 25,89 euro/jaar

Bestaande WKO Sporthal Zuilen

o Nu: Deze sporthal beschikt al over een WKO voor het verwarmen

en koelen van het gebouw. Voor de piekvraag en douchewater

worden nu nog gasketels gebruikt. Deze investeringen zijn niet

meegenomen in de kosten.

o Toekomst: Voor de warmtepomp van de WKO is een

herinvestering meegenomen inclusief het plaatsen van een

buffervat voor de opslag van warmwater voor douchen. De buffer

zal de gasketels vervangen en gevoed worden vanuit het

warmtenet. Verder kan de WKO van de sporthal gekoppeld

worden aan het warmtenet waarmee de WKO mogelijk beter

benut kan worden.
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12.
RELEVANTE ROLLEN

De oplossing WKO – TEO kent in de praktijk de volgende rollen:

o Bronhouder: partij die de warmte- en/of koude bron beschikbaar stelt, vaak

onder vastgestelde voorwaarden. Voor de TEO-installatie is dit

Rijkswaterstaat als beheerder van het Amsterdam-Rijnkanaal. Zie kader

voor de houding van RWS t.o.v. TEO. Voor de WKO-installatie dient een

vergunning te worden aangevraagd bij de beide gemeenten;

o Producent: partij die de installatie om warmte en koude te leveren

realiseert. Hiervoor zijn verschillende constructies op de markt, in het

intermezzo op de volgende pagina gaan we in op de relevante constructies

voor Zuilense Vecht. Daar komt tevens een advies uit voor de juiste partij;

o Netwerkbedrijf: partij die de warmte en/of koude transporteert naar de

afnemer. Deze rol kan worden vervuld door partijen uit de warmtesector,

maar tevens door producenten en/of afnemers zelf. Voor Zuilense Vecht is

het voor de hand liggend dat dit een gecombineerde rol is met de

producent.

o Leverancier: de partij die de installatie om warmte en koude te leveren

beheert. Dit is tevens de verantwoordelijke voor afstemming van vraag en

aanbod. Eén marktpartij kan dit in combinatie met realisatie en beheer van

het netwerk uitvoeren. Voor Zuilense Vecht is het logisch dat één partij de

rol van producent, netwerkbedrijf en leverancier vervult;

o Afnemers: alle partijen die gebruik maken van de warmte- en koude

voorzieningen. Dit zijn de sportclubs, de school en alle woningen. Wanneer

er extra gebruikers in het gebied bij komen, worden deze toegevoegd.

PROCES

Op de volgende pagina zijn de voorziene processtappen beschreven. Deze zijn

verdeelt in technische, financiële, organisatorische en juridische acties. Deze

verdeling is opgesteld door STOWA in de publicatie Handreiking Aquathermie.

De processtappen zijn toegespitst op Zuilense Vecht. De omgevingsscan is met

voorliggend energieplan naar behoren uitgevoerd. De volgende stap is het

uitvoeren van een concrete verkenning. Daarbij wordt een eerste schetsontwerp

gemaakt, op basis waarvan de financiële haalbaarheid goed getoetst kan

worden. Tevens worden de stakeholders in deze fase betrokken en worden

eerste voorwaarden en overeenkomsten getoetst.

In conclusie en aanbevelingen zullen we praktische tips geven voor het goed

doorlopen van het vervolgproces.

RIJKSWATERSTAAT
Met Rijkswaterstaat zijn reeds twee 

gesprekken gevoerd over de haalbaarheid van 

TEO in het Amsterdam-Rijnkanaal. Voor 

Rijkswaterstaat zijn er drie belangrijke 

aspecten: waterkwantiteit (onttrekking en 

lozing), waterkwaliteit (warmte en ecologie), 

waterveiligheid (op en aan de kade, 

scheepsvaart). 

De algemene houding tegenover TEO is 

positief. Ze gaan graag in gesprek over 

potentiële kansen om TEO toe te passen. 

Aanspreekpunten zijn Jan van Kempen (RWS 

Midden-Nederland) en Henk Looijen (Energie 

& Innovatie) 



PROCES

41

T
E

C
H

N
IS

C
H

Schatting potentie Schetsmatig technisch ontwerp Voorlopig technisch ontwerp
Definitief technisch ontwerp +

Aanbesteding voorbereiden

Vanuit de potentie blijkt dat de oplossing voldoende potentie heeft om

het gebied te voorzien van warmte en koude. De volgende stap is het

invoegen van de techniek in het stedenbouwkundig plan. Dit kan door

uitwerking van het schetsontwerp (SO), waaruit de landschappelijke

elementen in het stedenbouwkundig plan worden gevoegd.

Vervolgens dient het ontwerp verder uitgewerkt te worden, dit hangt

samen met de wijze waarop het op de markt wordt gezet. De

gemeenten dienen te kiezen in hoeverre ze het zelf uit (laten) werken

of dit na aanbesteding aan een marktpartij overlaten.

F
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N

C
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E
L

Grove kostenraming en 

financiële haalbaarheid

Verkenning financiële 

haalbaarheid

Uitwerking businesscase 

(inclusief risicoanalyse)

Business case sluiten met 

financieringsconstructie

De business case dient volledig te worden uitgewerkt. Daarvoor is het

aan de gemeenten om een nadere haalbaarheidsstudie uit te laten

voeren. De resultaten hiervoor kunnen worden gebruikt voor de

aanbesteding aan marktpartijen. Aan geselecteerde marktpartijen is

het vervolgens om de business case uit te werken, inclusief een

gedegen risicoanalyse en deze sluitend te maken met een

financieringsconstructie.
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Stakeholders identificeren
Stakeholderanalyse en partijen 

benaderen

Rolinvulling uitwerken en 

leveringsvoorwaarden 

uitwerken

Definitief vastleggen rollen en 

verantwoordelijkheden

Organisatorisch dienen de juiste partijen bij elkaar te komen en dienen

de rollen en bijbehorende verantwoordelijkheden te worden verdeeld.

Hiervoor is het belangrijk om de verantwoordelijkheid voor het geheel

goed te beleggen. Zodat een partij eindverantwoordelijk is. De

oplossing komt tenslotte niet vanzelf van de grond.

J
U
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Juridische voorwaarden en 

opstellen intentieovereenkomst

Samenwerkingsovereenkomst 

opstellen

Onderlinge overeenkomsten 

opstellen en vergunningen 

aanvragen.

Om het proces en de planning te bewaken, en om de risico’s af te

dekken, is het goed om alle afspraken en onderlinge verhoudingen

vast te leggen in sluitende overeenkomsten. Dit geldt voor het proces

naar realisatie, maar des te meer voor de gebruiksfase. Hiermee

worden verantwoordelijkheden duidelijk overeengekomen en zo de

risico’s van partijen afgedekt

OMGEVINGS-

SCAN
VERDIEPING UITWERKINGVERKENNING

TOELICHTING



VOORKEUR
De situatie in Zuilense Vecht leent zich 

ervoor om de realisatie en exploitatie 

van het warmtesysteem aan een 

marktpartij over te laten. De 

haalbaarheid neemt toe met bijdragen 

vanuit de sportclubs en de 

woningbouw. Zo wordt het extra 

aantrekkelijk voor marktpartijen om in 

te stappen. Na uitwerking van het 

schetsontwerp en de financiële 

haalbaarheid kan het aan partijen 

worden aangeboden.
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Voor de realisatie, het beheer en leveren van lokale duurzame energie zijn enkele veelgebruikte organisatievormen.

Deze zijn hieronder weergegeven:

o Organisatie door één grote afnemer in het gebied: Hierbij is het logisch dat deze partij de eigenaar van de

bron wordt in het gebied (aandeel verbruik meer dan 50%). Voor deze partij is het een alternatief op een (grote)

investering in een eigen voorziening. De investering wordt opgeschaald zodat anderen in de directe omgeving

ook afnemer kunnen worden. Voor Zuilense Vecht is dit niet kansrijk door gebrek aan een grote centrale afnemer

die dit financieel kan dragen.

o Organisatie door een marktpartij: Het project wordt (incl. de haalbaarheidsstudie en toelichting) aan de markt

aangeboden ter ontwikkeling en exploitatie. Er zijn marktpartijen die dit als corebusiness hebben (binnen groter

geheel), voorbeelden zijn Eneco, Greenchoice, Eteck, Ennatuurlijk. De marktpartij ontwikkelt, beheert en

exploiteert de voorziening voor afnemers in het gebied. Voor Zuilense Vecht is dit een realistische variant, het is

hierbij belangrijk om een aantrekkelijk aanbod te presenteren.

o Organisatie door lokaal energiebedrijf: Herbij wordt een lokale corporatie ontwikkelaar en eigenaar

(gebruikelijk bij zonnevelden en windturbines). De corporatie is een juridische entiteit (mogelijk vanuit initiatief

burgers), die investeert in de voorzieningen op basis van bijdragen van de afnemers. Vaak is dit gekoppeld aan

leveringscontracten van 15-20 jaar (economische levensduur van bron), waarmee een haalbare business case

kan worden gemaakt. Voor Zuilense Vecht is deze variant minder kansrijk, omdat er (nog) geen corporatie is.

Voor elektriciteit is deze variant gebruikelijk (realistisch), voor warmte nog niet (minder realistisch).

Op basis van bovenstaande varianten zijn er tevens combinatievarianten:

o Combi van marktpartij en reserveringen vanuit woningen: Een marktpartij is de ontwikkelaar en exploitant en

de realisatie wordt mede mogelijk gemaakt door een bijdrage vanuit de woningbouw. Voorbeeld: de reservering

van een ontwikkelaar voor de warmtevoorziening en aansluitkosten kan als grote pot ingezet worden voor de

realisatie van een collectieve warmtevoorziening. Kopers en bewoners kunnen een direct deel afnemen

(aandeel/winddeel) of indirect een korting ontvangen op de kosten van afname. Voor Zuilense Vecht is dit een

realistische optie, indien de ontwikkelaar hiervoor open staat (mogelijk selectie criterium).

o Combi van marktpartij en reserveringen vanuit sportclubs: Dit is vergelijkbaar met bovenstaande, waarbij

ook investeringen vanuit sportclubs bijdragen aan de realisatie van voorzieningen. De reserveringen die

sportclubs maken voor energievoorziening in een nieuw pand, of onderhoud/vervanging in een bestaand pand,

kunnen worden ingezet voor de realisatie van een collectieve bron. Sportclubs kunnen tevens een actie opzetten

of extra fondsen werven om realisatie toegankelijker te maken. Voor Zuilense Vecht is dit afhankelijk van de

reservering/begroting van de individuele clubs. Het wordt een realistische optie wanneer het

aantrekkelijk/inzichtelijk wordt gemaakt voor sportclubs.

o Combi van marktpartij en financiering/garantstelling door overheid of instantie: Voor realisatie van

collectieve bronnen kan een achtergestelde lening (garantstelling) geboden worden voor een deel van de

realisatie, waarmee het project voor een marktpartij toegankelijker wordt gemaakt. Het kan zijn dat de benodigde

eigen investering niet haalbaar is, dit probleem wordt hiermee opgelost. Het project wordt zo aantrekkelijker voor

marktpartijen. Voor Zuilense Vecht is dit afhankelijk van de beschikbaarheid van financiering of regelingen.

Kansen zijn Energiefonds Utrecht, EBU, Provincie Utrecht, Duurzaamheidsfonds BNG.

Bovenstaande kunnen allen in combinatie worden toegepast, waarmee de haalbaarheid stapsgewijs toeneemt.

Aandachtspunten:

o Bovenstaande varianten gelden met name voor collectieve warmtevoorzieningen en zijn onafhankelijk van de

technische uitvoering.

o Voor marktpartijen is het belangrijk dat het project aantrekkelijk/rendabel wordt gemaakt, zodat ze dit project

verkiezen boven anderen (aanbod is groot);

o Financiering voor marktpartijen vragen 20-30% eigen vermogen, dit is voor marktpartijen tegenwoordig een

uitdaging doordat ze veel projecten realiseren. Door dit deel af te dekken met inbreng van externe partijen

(bewoners, sportclubs, overheid en/of instanties) wordt het project aantrekkelijker;

o Marktpartijen faciliteren bronnen vaak op basis van gegarandeerde looptijd, afnemers schrijven zich voor een

bepaalde termijn in voor afname (10-30 jaar). Wanneer de looptijd wordt verlengd worden de investeringslasten

van het project lager. Daarmee wordt het project voor marktpartijen aantrekkelijker en kan een lagere warmteprijs

geboden worden

o Consumenten hebben voordelen van de warmtewet: deze stelt (ter bescherming van consumenten) dat warmte

in collectieve systemen nooit duurder mag zijn dan de verwachtte kosten van het gasnetwerk (jaarlijks bepaald

door autoriteit consument en markt (ACM) op basis van verwachtte kosten).

o Energierekeningen stijgen dit jaar door hogere energiebelasting (50%, met name op aardgas) en hogere

aardgasprijzen (50%, met name aardgas, kolenprijzen houden elektriciteit relatief laag). Bij gebruik van een

collectief systeem werken deze landelijke stijgingen niet meer door. Tevens wordt er nu gekeken of de

standaarden van de warmtewet afgestemd kunnen worden op duurzame collectieve systemen, zodat deze niet

mee bewegen met de aardgasprijzen. Zo wordt de monopoliepositie van de exploitant van een collectief systeem

(bijv. na enkele jaren verhogen van de kosten) tevens voorkomen.

ORGANISATIEVORMEN

“De haalbaarheid 

neemt toe met 

bijdragen vanuit 

de sportclubs en 

de woningbouw.”
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13.
CONCLUSIE

1. Warmtebehoefte van woningen het grootst

Uit de inventarisatie van huidige en toekomstige energiebehoefte bleek dat de energiebehoefte van

nieuwbouwlocaties het grootste (67%) is. Deze wordt gevolgd door de sportclubs (27%). Openbare ruimte en de

nieuwe school hebben beide een relatief lage behoefte (beide circa 3%).

De energiebehoefte bestaat uit warmtebehoefte en elektriciteitsbehoefte. Daarvan is de behoefte van warmte (62%)

groter dan de behoefte aan elektriciteit (38%). Dit is een reguliere en logische verhouding.

Deze uitkomsten laten zien dat de warmtebehoefte van de nieuwe woningen de belangrijkste component is naar een

energieneutraal gebied. Hier kan het grootste verschil worden gemaakt.

2. Combinatie TEO / WKO voorkeur als warmtebron

Na een vergelijking van de potentiële warmtebronnen in het gebied is een combinatie Thermische Energie uit

Oppervlaktewater (TEO) en Warmte/Koude Opslag (WKO) benoemd als voorkeur. Voor de TEO-installatie is gekozen

voor het Amsterdam-Rijnkanaal als bron, deze kreeg de voorkeur boven de Vecht. De afstand tot het projectgebied

en externe risico’s waren daarbij belangrijke aspecten.

Deze combinatie TEO en WKO is qua techniek een zeer betrouwbare optie en maakt gebruik van natuurlijke

bronnen. Tevens is de schaalbaarheid van de techniek positief. De bronnen hebben voldoende potentie om ook

naastgelegen wijken Zuilen, Opbuuren en Oud Zuilen van warmte te voorzien. De lessen die hier worden geleerd

kunnen daar worden gebruikt.

Voor deze oplossing worden twee warmtenetten voorzien, een aan Utrechtse zijde en een aan Stichtse zijde. De

kosten van het leidingwerk zijn de reden daarvoor, omdat de benodigde verbinding tussen beide delen is erg

kostbaar. Door toepassing van twee warmtenetten kunnen de installaties worden geïntegreerd in de nieuwbouw.

3. Onvoldoende ruimte voor elektriciteit

Uit de berekening en afweging voor duurzame elektriciteitsbronnen is gebleken dat het niet mogelijk is om de

benodigde elektriciteit volledig binnen het gebied op te wekken. Het uitgangspunt is dat er maximaal wordt ingezet op

zon-PV op daken. Hiermee kan echter maar 47% van de basis elektriciteitsbehoefte worden gedekt. Zon aan gevels

kan een extra bijdrage van 9% leveren. Daarmee is het gebied nog niet energieneutraal.

Wanneer de warmtevoorziening wordt gerealiseerd komt hier tevens een extra elektriciteitsbehoefte van 3906 GJ bij.

Van de totale behoefte van 10.779 GJ kunnen zon op dak en zon aan gevels 36% van de totale elektriciteitsbehoefte

opwekken.

Windenergie biedt in potentie een passende oplossing om energieneutraal te worden. Binnen het projectgebied is

plaatsing echter niet mogelijk vanwege de milieucontouren (geluid, veiligheid en slagschaduw). Daar komt bij dat een

eerder project veel weerstand vanuit de omgeving opriep, waarmee een windmolen in de directe omgeving nu niet

haalbaar wordt geacht.

Om de ambitie energieneutraal te benaderen kan de benodigde extra energie duurzaam worden ingekocht of

gecompenseerd via de CO2 bank voor Provincie Utrecht. Met de laatste worden onder meer windturbines

gerealiseerd op locaties waar dit mogelijk is. Daarnaast kan het zijn dat er in één van de gemeenten in de toekomst

ruimte ontstaat voor wind. Er kan dan gekozen worden om hierbij aan te sluiten.

AANBEVELINGEN

A. Vervolgproces naar energieneutraal

o Continuering proces: met dit energieplan is de omgevingsscan voor de duurzame bronnen uitgevoerd. Om de

haalbaarheid verder te onderzoeken en verder richting succesvolle realisatie te komen moet het proces met

technische, financiële, organisatorische en juridische stappen worden doorlopen;

o Expertise en ervaring: voor de uitwerking van vervolgstappen is het belangrijk dat de benodigde experts per

vakgebied worden betrokken. Zo kunnen de risico’s vroeg in het proces worden afgedekt en stijgt de

slagingskans;

o Planning: de ontwikkeling van een duurzame warmtebron, in dit geval TEO/WKO, heeft de nodige voeten in

aarde. Daarmee is het verstandig om direct een goede planning op te stellen die aansluit op de gehele

ontwikkeling van het gebied;

Actief betrekken stakeholders: de volgende fase (verkenning) bevat onder meer het benaderen van stakeholders.

B. Betrekken van stakeholders in gebied

o Voor TEO/WKO heeft Rijkswaterstaat een belangrijke rol, ze zijn reeds op de hoogte van het project. In het

vervolg is het belangrijk dat ze nauw betrokken worden, zodat het plan gezamenlijk verder kan worden gebracht.

Ook het Waterschap (Stichtse Rijnlanden) moet betrokken worden voor realisatie van de WKO.

o Betrekken sportclubs: dit zijn straks onder meer de gebruikers van de duurzame bron. Het is belangrijk dat zij

hier goed in mee worden genomen. Hen op de hoogte houden, delen wat er gaat gebeuren en wat dit voor hen

betekent is cruciaal voor het slagen van het proces. Wanneer zij nu zelf beslissen een warmte-oplossing te

installeren neemt de haalbaarheid van de bron af.

o Externe expertise: er zijn organisaties gespecialiseerd in de begeleiding van sportclubs. In Gemeente Utrecht is

Sport Utrecht actief met de begeleiding en verduurzaming van sportclubs. Zij kunnen clubs assisteren in deze

transitie en tevens de gemeente ondersteunen. Zo hebben zij een model om te bepalen welk type duurzame

veldverlichting aansluit op de behoefte van een club.
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PROGRAMMA VAN EISEN

PROGRAMMA VAN EISEN

Het programma van eisen biedt een kader voor integratie van de duurzaamheidsthema’s, vanuit de ambities van

beide gemeentes. Het doel is een kader te bieden, waarmee handvatten worden gegeven per thema. Dit kan bij

aanbesteding als startpunt worden gebruikt, om de dan geldende (nationale of lokale) ambitie en doelstellingen uit te

werken.

GEMEENTELIJKE AMBITIES

Beide gemeentes willen uiterlijk in 2030 energieneutraal zijn. Utrecht werkt daarbij aan “gezond stedelijk wonen” met

circulair bouwen, mobiliteit, duurzaamheid en groene openbare ruimte als belangrijke thema’s. Nieuwbouwwoningen

zijn aardgasvrij en minimaal energieneutraal. Gemeente Stichtse Vecht heeft als doelstelling dat iedere nieuwbouw

woning bijdraagt aan een beter leefklimaat.

Voor de herontwikkeling van Zuilense Vecht is de omgevingswijzer ingevuld, waarmee inzichtelijk wordt waar de

impact van het project zit. Hieronder is het resultaat weergegeven. Thema’s die goed scoren zijn energie, welzijn,

gezondheid en sociale relevantie. Deze zijn integraal onderdeel van de herontwikkeling. Thema’s die onder druk

staan zijn:

o bodem: ondergrondse infrastructuur, bodemkwaliteit en variatie zijn aandachtspunten;

o ecologie: rust voor flora en fauna, aanwezige ecosystemen en ecologische verbindingen zijn aandachtspunten.

CERTIFICERING

Duurzaamheidsambities kunnen worden geborgd door gebruik te maken van duurzame certificering. Hierin zijn de

belangrijkste thema’s opgenomen, vertaald naar concrete eisen bij ontwikkeling. Werken met duurzame certificering

heeft meerdere voordelen:

o een methode bevat doorgaans een breed en compleet spectrum aan duurzaamheidsthema’s;

o de thema’s zijn meetbaar gemaakt waardoor er een indicatie is van de duurzaamheidsprestatie;

o methoden kunnen beoordeeld worden en daardoor gebruikt worden voor ontwerpen en aanbesteden.

In onderstaande tabel zijn enkele methoden met voor- en nadelen bij elkaar gezet.

Samenvattend kan gesteld worden dat GRP Stedenbouw en NL Greenlabel geschikte methoden zijn om de

gebiedsontwikkeling te beoordelen op duurzaamheid. GPR geeft een goede koppeling met de ontwikkeling van

duurzame gebouwen en het DGBC Woonmerk kan prima gebruikt worden om vanuit de gebouwontwikkeling te

sturen op duurzaam bouwen en duurzame gebiedsontwikkeling. De methode BREEAM-nl Gebied lijkt niet goed te

passen bij de schaal van het gebied.

Methode Voordelen Nadelen

GPR Stedenbouw - Koppeling met GPR Gebouw

- Overzichtelijke score

- Sturen op verbetering

- Kosten beperkt

- Geen proces of management

- Stimuleren gezondheid 

ontbreekt

- Vergelijking met benchmark

BREEAM-nl Gebied - Zeer grondige methode

- Merkwaarde groot

- Certificeringsproces kostbaar 

en tijdrovend

DGBC Woonmerk - Brede uitwerking 

duurzaamheid

- Sturen op verbetering

- Bekende methode

- Nog niet certificeerbaar

- Gebouwen staan centraal, 

niet gebiedsontwikkeling

NL Gebiedslabel - Eenvoudig werkbare methode

- Natuurontwikkeling centraal

- Koppeling met marketing 

gebied

- Beoordeling gebouwen en 

energie beperkt

- Bekendheid minder groot

BIJLAGE

1.
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AANBEVELINGEN

Enkele opmerkingen en aanbevelingen voor het ontwerp- en aanbestedingstraject:

o de wijze van aanbesteden (RAW, D&C) speelt een belangrijke rol in de wijze van borging van duurzaamheid in

realiseren van duurzaamheidsambities. Bij het gebruik van een RAW-bestek, zal de duurzaamheid vooraf

moeten worden uitgewerkt in ontwerp en aanbesteding. Als de aanbesteding meer de vorm van ‘design &

construct’ heeft, kan meer gestuurd worden op duurzame doelen of het gebruik van een methode (bijv. GPR-

score van 8);

o duurzaamheid kan in de aanbesteding als een EMVI-criterium worden opgenomen. Aanbevolen wordt dan om

een ondergrens op te nemen voor duurzaamheid om te voorkomen dat een (te) lage duurzaamheidsscore wordt

behaald;

o na realisatie van het gebied is continuering van de duurzame ontwikkeling van groot belang. Aandachtspunten

zijn het opnemen van de duurzame maatregelen in het beheer en onderhoud van het gebied;

o enige vorm van monitoring van duurzaamheid (energiegebruik, mobiliteit, gezondheid, natuur etc.) kan daarvoor

nodig zijn. Voor de monitoring wordt aanbevolen een monitoringsprogramma op te zetten met indicatoren (KPI’s).

KADER VOOR AANBESTEDING

Op de volgende pagina is het kader voor aanbesteding weergegeven. Hierin zijn de belangrijkste thema’s

weergegeven aan de hand van het beleid van beide gemeentes. Aan de hand een werksessie met betrokkenen van

de gemeente zijn daarvoor ambities geformuleerd. Deze zijn uitgewerkt in de momenteel geldende normen en per

thema zijn voorbeelden van maatregelen gegeven.

Bij aanbesteding is het zaak om de doelstellingen te herzien en bij te werken naar de dan geldende normen. Zodat er

geen gebruik wordt gemaakt van achterhaalde normen. Aan de hand daarvan kunnen criteria worden geformuleerd

en bijbehorende eisen worden gesteld.
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THEMA AMBITIE

DOELSTELLING SPORTCLUBS, 

WONINGEN EN SCHOOL

VOORBEELDEN MAATREGELEN 

GEBOUWEN

DOELSTELLING OPENBARE 

RUIMTE

VOORBEELDEN MAATREGELEN 

OPENBARE RUIMTE

ENERGIE MINIMAAL ENERGIENEUTRAAL

Ontwikkelen volgens nieuwe paris-

proof standaard (DGBC): 50-60 

kWh/m2/jaar. Energiebehoefte 

duurzaam opwekken. 

Gasloos, RC-waarde ≥ 6, luchtdicht 

bouwen, passief woning, efficiënte 

klimaatinstallatie

Maximale duurzame opwekking in het 

gebied, wanneer niet energieneutraal: 

compensatie buiten het gebied.

Zon-PV, zonthermie, windturbines, bi-

directionele laadpalen. 

CIRCULAIRE ECONOMIE "ZO CIRCULAIR MOGELIJK"

Maximaal waarde behoud van 

producten en grondstoffen: maximale 

levensduurverlenging en 95 % 

hergebruik bij einde levensduur.

Materialenpaspoort, circulair ontwerp, 

levensduurverlenging, modulair 

bouwen, remontabel bouwen, 

hoogwaardig hergebruik. 

Maximaal waarde behoud van 

producten en grondstoffen: maximale 

levensduurverlenging en 95 % 

hergebruik bij einde levensduur.

Materialenpaspoort, circulair ontwerp, 

levensduurverlenging, remontabel 

bouwen en hoogwaardig hergebruik. 

KLIMAATADAPTATIE
KLIMAAT ROBUUST 

ONTWIKKELEN

Hemelwater berging en infiltratie: 

minimaal 60 mm/uur. Hittestress 

voorkomen. 

Water: daktuinen, groene daken, 

groene gevels, hemelwatersysteem, 

regentonnen, helofytenfilter, 

infiltratieriool. Hitte: witte dakbedekking, 

overstekken, groen.

Watercompensatie: 15% van bebouwd 

oppervlak. Hemelwater berging en 

infiltratie: minimaal 60 mm/uur. 

Hittestress voorkomen.

Water: waterdoorlatende oppervlakken, 

opslag in oppervlak (krattenfilters, 

plastic road), irregatie openbaar/sport 

met hemelwater. Hitte: voldoende 

bomen voor schaduw, 

BIODIVERSITEIT
KANSEN GRIJPEN VOOR 

ECOLOGIE

Inzetten op- en versterken van lokale 

biodiversiteit, aansluiten op lokale en 

regionale verbindingen. 

Natuurinclusief bouwen, hagen als 

kavelafscheiding, gebiedseigen 

beplanting, groene tuinen stimuleren 

(oplevering tuinaarde i.p.v. zand). 

Inzetten op- en versterken van lokale 

biodiversiteit. Aansluiten op lokale en 

regionale verbindingen. 

Natuurinclusief bouwen, gebiedseigen 

flora en ruimte voor fauna (vogels, 

vleermuizen, bijen), natuurvriendelijke 

oevers, ecologische verbindingen. 

GEZONDHEID GEZOND STEDELIJK WONEN

GPR Gebouw: score gezondheid en 

gebruikskwaliteit ≥ 8,0. Of een 

vergelijkbare methode (BREEAM-NL 

nieuwbouw & renovatie) op 

vergelijkbaar niveau. 

Geluidsisolatie (bescherming geluid), 

luchtfiltratie (luchtkwaliteit), moderne 

klimaatinstallaties, voldoende ruimte 

van sportvelden. 

GPR Gebied: score gezondheid en 

gebruikskwaliteit ≥ 8,0. Of een 

vergelijkbare methode (BREEAM-NL 

gebied of NL Gebiedslabel) op 

vergelijkbaar niveau. 

Gebied uitnodigend maken om naar 

buiten te gaan, creëren van lokale 

sportrondes (met tijdsmeting), goede 

fiets- en wandelverbindingen.

MOBILITEIT GEZONDE MOBILITEIT

Maximaal benutten van alternatieve 

modaliteiten (OV, fiets, wandel), 

stimuleren van elektrisch vervoer.

Uitstekende OV bereikbaarheid.  

Deelauto-concepten als standaard bij 

aankoop woning (mobility as a service). 

Maximale ruimte voor alternatieve 

modaliteiten (OV, fiets, wandel) en 

faciliteren van elektrisch vervoer. 

Goede fiets- en wandelverbindingen, 

goed bereikbaar OV, voldoende 

laadinfrastructuur voor auto en fiets. 
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1. STIMLERING BOUW EN OUNDERHOUD VAN SPORTACCOMODATIES (BOSA)

BOSA is een landelijke regeling voor bouw en onderhoud van sportaccommodaties. De regeling is gestart op 1

januari 2019, als opvolger van EDS (Energiebesparing en Duurzame Energie sportaccommodaties). De subsidie is

beschikbaar voor onder meer accommodatie, onderhoud en sportbenodigdheden, mits deze met BTW zijn belast.

Horeca is uitgesloten. De regeling subsidieert 20% van de investeringskosten, met een minimumbedrag bij

aanvragen van € 5.000 (inclusief BTW).

Bovenop de 20% subsidie voor verscheidene investeringsmaatregelen mag voor energiemaatregelen nog eens 15%

extra worden aangevraagd. Deze maatregelen worden dus voor 35% gesubsidieerd. Denk hierbij aan het

aanschaffen of plaatsen van o.a. isolatie, sportveldverlichting, zonnepanelen, warmtepompen voor warm water en of

verwarming. De geselecteerde maatregelen zijn te vinden op de website van de Dienst Uitvoering Subsidies.

De facturen kunnen twaalf kalendermaanden worden verzameld (om tot het drempelbedrag te komen) en ingediend.

Iedere partij kan tot drie keer per jaar een aanvraag doen, tot een maximum van € 2,5 miljoen. In 2019 is er totaal €

87 miljoen beschikbaar. Het wordt verdeel op volgorde van binnenkomst van aanvragen.

2. STIMULERING DUURZAME ENERGIEPRODUCTIE (SDE+)

SDE+ is een landelijke stimuleringsregeling voor de opwekking van duurzame elektriciteit. Voor sportclubs met een

grootverbruiker aansluiting die willen investeren in PV-panelen.is deze interessant. De regeling werkt met een

bijdrage per kWh. Deze ligt tussen de € 0,090 en € 0,110 voor zon-PV en tussen € 0,085 en € 0,090 voor

zonthermisch.

SDE+ 2018 is gesloten, SDE+ 2019 aanvragen kunnen worden ingediend vanaf 12 maart 2019 (9:00). Iedere

openstellingsronden kent meerdere fases, met een klein verschil in de vergoeding. Het is belangrijk om hier aandacht

aan te besteden bij aanvragen.

De aanvraag is relatief eenvoudig en na toekenning is er nog een jaar de tijd voor het starten van realisatie. De SDE+

kan worden gecombineerd met de 35% bij realisatie met BOSA.

3. INVESTERINGSUBSIDIE DUURZAME ENERGIE (ISDE)

ISDE is een landelijke tegemoetkoming bij aankoop van zonneboilers, warmtepompen, biomassaketels en

pelletkachels. De hoogte van de tegemoetkoming hangt af van het precieze apparaat, de bedragen zijn terug te

vinden op de website van RVO. Voor warmtepompen is de tegemoetkoming bijvoorbeeld € 1.000 tot € 2.500,

verdeeld naar vermogen.

De ISDE regeling is een meerjarige regeling lopende van 1 januari 2016 tot en met 31 december 2020. In 2019 is er

totaal € 100 miljoen beschikbaar en aanvragen kunnen worden ingediend tot en met 31 december 2019 (17:00).

Belangrijk is dat het aangeschafte apparaat is opgenomen op de lijst van RVO.

Dit is een investeringssubsidie dus kan niet samengaan met BOSA. Het is dus goed om voor uitvoering te verkennen

welke regeling het beste werkt. Aanvragen worden behandeld naar volgorde van binnenkomst.

4. GROENE DAKEN (GEMEENTE UTRECHT)

Dit is een Utrechtse subsidieregeling voor het aanleggen van groene daken. Daarbij wordt onderscheidt gemaakt

tussen intensieve daken en extensieve daken. Een intensief dak heeft hoge planten, is beloopbaar en bergt minimaal

45 liter per m2. Een extensief dak heeft lage planten, is alleen te betreden voor onderhoud en bergt minimaal 15 liter

per m2. Voor een intensief dak is de subsidie 50% van de aanlegkosten met maximum € 50 per m2. Bij een extensief

dak is de subsidie 25% met een maximum van € 30 per m2. De maximale vergoeding is € 20.000.

Groene daken en PV-panelen gaan zeer goed samen. Het groene dak zorgt voor verkoeling, waarmee de PV-

panelen efficiënter werken. PV-panelen zorgen op hun beurt voor schaduw, wat zorgt voor stabiele groei en meer

diersoorten.

De dakhelling van het betreffende dak mag niet steiler zijn dan 15 graden. Het minimale dakoppervlak voor de

subsidie is 20 m2 en voor ieder dak kan één keer subsidie worden aangevraagd.

LET OP: deze regeling geldt enkel voor stad Utrecht, sportclubs in Stichtse Vecht kunnen hier geen aanspraak op

maken.

5. FINANCIERING – ENERGIEFONDS UTRECHT

Verduurzamingsmaatregelen (zonnepanelen, LED veldverlichting, etc.) kosten geld dat sportclubs niet altijd (direct)

voor handen hebben. Daarvoor heeft Energiefonds Utrecht een speciale financiering om dit gat te dichten. Er zijn

twee regelingen; de energielening van € 5.000 tot € 50.000, en een lening boven € 50.000. De energielening heeft

een looptijd van maximaal 10 jaar, met 1,65% tot 1,88% rente. Dit is een reguliere financiering. Boven € 50.000 wordt

het maatwerk, dat via de website kan worden aangevraagd. De lening heeft een rente vanaf 3,5%.

De maximale financiering is 75% bij de energielening (tot € 50.000) en 50% bij de maatwerk lening (vanaf € 50.000).

De resterende investeringskosten dienen door de club zelf te worden gefinancierd. De regeling geldt voor provincie

Utrecht, dus alle clubs kunnen hier aanspraak op maken.
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Uitgever Subsidie Type Maatregel Bedrag Extra informatie

Rijk

BOSA Subsidie

Accommodatie, onderhoud en sportbenodigdheden, die 

met BTW belast zijn. Horeca is uitgesloten. 

20% over totaalbedrag. Drempelbedrag: € 5.000 

(incl. BTW). 

Facturen mogen verzameld worden gedurende 12 

kalendermaanden. Club mag drie keer per jaar 

subsidie aanvragen, tot max. € 2,5 miljoen p/j. 

BOSA Subsidie

Energiemaatregelen: isolatie, sportveldverlichting, 

zonnepanelen, warmtepompen . 15% over de 20% van hierboven (inclusief BTW) Idem. 

SDE+ Subsidie Productie van hernieuwbare energie. Tussen €0,09 en €0,110 per kWh elektriciteit.

SDE+ voorjaar 2019 geopend van 12 maart tot met 4 

april 2019 (budget van € 5 miljard). In het najaar 

tweede openstellingsronde verwacht. Mag 

gecombineerd worden met BOSA. 

ISDE Subsidie

Tegemoetkoming aankoop zonneboilers, 

warmtepompen, biomassaketels en pelletkachels.

Warmtepompen tussen € 1000 en € 2.500. 

Biomassaketel minimaal € 2500 (40 kW). Elke kW 

hierboven € 110 extra. Pelletkachel: € 50 per kW 

(minimum van € 500). Indicatie zonneboilers: vanaf 

€ 500.

Deze kan niet samen gaan met BOSA. De ISDE is 

een meerjarige regeling, loopt t/m 31 december 

2020. 

SPUK Subsidie

Voor gemeenten: bouw en onderhoud van 

accommodaties (kunstgrasveld/sporthal), en exploitatie 

van sportaccommodaties, bijv. energielasten en 

buurtsportcoaches.

De regeling subsidieert maximaal 17,5% van de 

bestedingen (inclusief BTW)

Uiterste aanvraagdatum 30 april 2019. Activiteit mag 

niet óók worden gesubsidieerd door een andere 

regeling

Gemeente Utrecht

Groene daken Subsidie Subsidie bij aanleg van groene daken. 

Bij intensief dak is subsidie 50% van aanlegkosten, 

maximum € 50 p/m2. Bij extensief dak is subsidie 

25%, maximum van € 30 p/m2. Maximale 

vergoeding is € 20.000. 

Intensief dak heeft hoge planten, is beloopbaar en 

bergt minimaal 45 liter per m2. Extensief dak heeft 

lage planten, is alleen te betreden voor onderhoud 

en bergt minimaal 15 liter per m2. 

Energiemaatregelen maatschappelijk 

vastgoed Subsidie

Maatregelen waardoor energieverbruik van (bestaand) 

maatschappelijk vastgoed lager wordt. Minimaal € 1.000,00 en maximaal € 50.000,00.

Valt niet te combineren met BOSA. Subsidie bijna 

op, Gemeente Utrecht geadviseerd om op de BOSA 

in te zetten.

Versnelling collectieve zonne-

energieprojecten Subsidie Collectieve zonne-energie installaties

€0,08 per wattpiek (Wp), maximaal € 20.000 per 

project.

Te combineren met BOSA. Niet: vergunningskosten, 

inkopen, plaatsen installaties, wel: 

haalbaarheidsonderzoek, uitwerking business case, 

communicatie project en inzet werknemers

Utrecht4GlobalGoals Subsidie

Initiatieven die bijdragen aan realisering van de 

Sustainable Development Goals (SDG's)

Max. €2.000 voor activiteit in Utrecht en max. € 

2.000 voor activiteit elders. 

Subsidie is voor uitvoering en publiciteit van 

activiteiten in Utrecht waardoor bekendheid met en 

bewustzijn over de Global Goals verbetert.

Energiefonds Utrecht

(provincie) Financiering

Lening tot € 50.000 van 1,65 - 1,88% rente. Bij > € 

50.000 vanaf 3,5%

Looptijd van lening is maximaal 10 jaar. Iedereen 

binnen de provincie Utrecht
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Uitgever Subsidie Type Aanvrager Maatregel Bedrag

Rijk Topsector Energie – TKI Urban Energy Subsidie

Bedrijven (i.c.m. de 

overheid)

Voor onderzoek naar en ontwikkeling van producten en diensten voor duurzame 

energieopwekking, energiebesparing en een flexibele betrouwbare energie-

infrastructuur. 

Verschilt sterk per programmalijn; subsidie voor de kosten van 

innovatieve ontwikkeling en uitvoering van pilotprojecten. Max. € 

4 miljoen.

Rijk

Topsector Energie – Demonstratie Energie- en Klimaatinnovatie 

(DEI+) Subsidie

Bedrijven (i.c.m. 

kennisinstelling en/of 

de overheid

Stimuleert demonstratie van energie-innovaties; waarmee Nederlandse bedrijven 

(internationaal) kunnen opschalen met producten, processen of diensten. 

Verschilt per openstelling. Voor sommige projecten max. € 6 

miljoen, andere max. € 15 miljoen.

Rijk EIA Subsidie Bedrijven

Investering in energiezuinige technieken/duurzame energie, belastingvoordeel van 

45% van de investeringskosten. Regeling levert gemiddeld 11% voordeel op

Meldingsbedrag ten minste € 2.500 en maximale 

meldingsbedrag per kalenderjaar per bedrijf is maximaal € 121 

miljoen.

Rijk MIA/VAMIL Subsidie Bedrijven

Fiscaal voordelig investeren in milieuvriendelijke technieken voor bedrijven (en 

overheden) die belastingplichtig zijn.

MIA: investeringsaftrek tot 36% van het investeringsbedrag, 

bovenop gebruikelijke investeringsaftrek. Vamil: 75% van 

investeringskosten aftrekbaar. Max. € 7.500.000 voor milieu-

investeringen.

ANDERE REGELINGEN

Onderstaande subsidies zijn niet van toepassing op sportclubs, maar kunnen kansen bieden voor duurzame

ontwikkelingen in Zuilense Vecht. De eerste twee zijn subsidie regelingen van de Topsector Energie, waarmee

bedrijven (i.c.m. kennisinstellingen en/of de overheid) worden gestimuleerd tot ontwikkeling en demonstratie van

innovaties binnen de energietransitie. Voor Zuilense Vecht kan dit van toepassing zijn wanneer er in samenwerking

met het bedrijfsleven innovatieve maatregelen worden toegepast. De laatste twee zijn investeringsaftrekken voor

bedrijven. Hiervan kan gebruik gemaakt worden door bedrijven in de directe omgeving van Zuilense Vecht (bijv. Lage

Weide of Brocacef), door samenwerking kan dit bijdragen aan duurzame ontwikkeling in Zuilense Vecht.
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CHECK OP BEREIKBAARHEID

Om de mobiliteit van de bewoners en gebruikers van Zuilense Vecht zo duurzaam mogelijk te maken, zijn er

verschillende mogelijkheden. De duurzaamste manier van voortbewegen is wandelen of fietsen. Daarna is het OV het

duurzaamste alternatief, en ten slotte de auto. Nog voor bijvoorbeeld elektrische auto’s of deelauto’s geïntroduceerd

worden, is het dus eerst nodig de bereikbaarheid per voet, fiets en OV te checken.

De belangrijkste bestemmingen om Zuilense Vecht heen zijn allemaal te ver om te lopen, maar wel op fietsafstand.

Dus, zeker voor de gebruikers van de sportfaciliteiten, is het van groot belang de bereikbaarheid van het gebied met

de fiets optimaal te maken. Dit betekent dat de fietsinfrastructuur langs de Amsterdamsestraatweg en de

Burgemeester Norbruislaan langs Zuilense Vecht, maar ook verder noord- en zuidwaarts, in orde moet zijn. De

fietspaden die er nu liggen hebben een vrij smal profiel, bijvoorbeeld langs de Straatweg tussen Maarssen Dorp en

Zuilense Vecht. Dit verdient verbetering.

De belangrijkste OV-verbindingen die Zuilense Vecht aandoen zijn lijn 120 Amsterdam ArenA – Utrecht CS en lijn 5

Utrecht Cartesiusweg - Station Maarssen. Verder is er de spitsbus, lijn 32 Utrecht De Uithof WKZ - Maarssen Station.

De reistijd is naar zowel station Utrecht CS als Maarssen ongeveer 25 minuten. De reistijd en frequentie van het OV

is acceptabel. Hier is op korte termijn geen actie nodig.

ELEKTRISCHE AUTO’S

De woningen die gerealiseerd gaan worden in Zuilense Vecht zijn voor een derde te classificeren als sociale huur of

–koop, en een derde als niet grondgebonden huur of koop. Dit betreft dus appartementen. Eén derde wordt dus

grondgebonden huur of koop. De woningen in Zuilense Vecht zullen dus vooral bewoond worden door mensen met

middel- of lage inkomens. Dit is niet de groep waarbinnen elektrisch rijden nu terrein wint: op dit moment is dat de

zakelijke vloot, onder de hogere inkomens. Willen we elektrisch rijden binnen Zuilense Vecht invoeren, dienen er dus

maatregelen genomen te worden. Dit kunnen push-maatregelen zijn, maatregelen met een verplichtend karakter, of

pull-maatregelen, maatregelen die bepaald gedrag aantrekkelijk maken. Een mogelijke push-maatregel is betaald

parkeren invoeren voor brandstofauto’s en/of de parkeernorm heel laag maken voor brandstof-auto’s. Dit is niet aan

te bevelen. Op die manier worden mensen die aangewezen zijn op een auto (bijvoorbeeld door werk dat ver weg ligt

en met het OV niet goed te bereiken is) benadeeld. Daarbij zijn de (binnenstedelijke) parkeernormen die gehanteerd

worden door Utrecht al laag. Dit is alleen aan te bevelen in combinatie met een goede en aantrekkelijke regeling voor

deelauto’s.

Een pull-maatregel die nationaal ingevoerd gaat worden vanaf 2021 is een aanschafsubsidie voor elektrische auto’s.

Dit is bedoeld om het prijsverschil tussen nieuwe brandstof-auto’s en vergelijkbare nieuwe EV’s te overbruggen.

Elektrische auto’s zijn immers duurder. Zo’n soort maatregel zal in Zuilense Vecht niet effectief zijn. Gezien de

beoogde samenstelling van huizen in het gebied zullen de bewoners van Zuilense Vecht niet gevoelig zijn voor een

aanschafsubsidie voor een nieuwe auto, maar ze zullen hun auto’s op de tweedehands-markt kopen.

ELEKTRISCHE DEELAUTO’S

Deelauto’s zijn zeker wel kansrijk in Zuilense Vecht. Deze kunnen voor bewoners en gebruikers aantrekkelijk zijn als

vervanging voor een (tweede) auto. De Utrechtse wijk Zuilen-noord en –oost zal redelijk representatief zijn voor de

nieuw te bouwen huizen. In deze wijk heeft 56% van de huishoudens één auto, en 11% meer dan één (bron:

wistudata.nl). Het autobezit wordt naar verwachting dus hoog. Hier valt dus winst te behalen.

Er zijn verschillende deelauto-initiatieven in Nederland. In de regio Utrecht is WeDriveSolar de bekendste. Gebruikers

betalen een vast bedrag per maand en mogen daarvoor de deelauto gebruiken. In overleg met de gebruikers en de

gemeente plaatst de deelauto-aanbieder een of meer auto’s in de wijk, en de gemeente levert de parkeerplek en de

laadpaal. Onderzoek wijst uit dat het autobezit per huishouden afneemt van gemiddeld 1,08 auto per huishouden

naar 0,72. Dat zou in Zuilense Vecht een paar tientallen auto’s schelen!

Zuilense Vecht is een nieuw gebied. Het is een bekend psychologisch principe dat mensen, als ze al een verandering

ondergaan, ook sneller bereid zijn op andere vlakken te veranderen. Dus als ze verhuizen, zijn ze ook sneller

geneigd deelauto’s te overwegen. Een belangrijke aanbeveling is dus om gelijk bij de oplevering van de woningen,

het uitgewerkte deelautoconcept mee te leveren.

Dit kan op verschillende manieren. Als eerste kan de gemeente aan de bewoners voorrekenen dat een deelauto, al

lijkt dat misschien op het eerste gezicht niet zo, bijna altijd goedkoper is dan een auto in bezit. Een rekenvoorbeeld

hiervan kan de aanbieder van deelauto’s leveren. Verder kan de gemeente een financiële bijdrage geven als

bewoners een auto wegdoen en in ruil daarvoor een abonnement op een deelauto nemen. Bijvoorbeeld in de vorm

van drie maanden gratis probeeraanbod. Verder is een geschikte en beproefde methode het verdisconteren van de

deelauto in de huurprijs, en bewoners zo ‘gratis’ een deelauto aan te bieden. Zaak is om als gemeente, in overleg

met de projectontwikkelaars, een kant-en-klaar product te definiëren, en dit aan de bewoners aan te bieden. Dat is

veel effectiever door een ‘papieren’ aanbod te doen en de bewoners zelf actie te laten ondernemen.

LAADINFRASTRUCTUUR EN SMART CHARGING

De woningen die in Zuilense Vecht gerealiseerd worden zullen voor verreweg het grootste deel niet een eigen

parkeergelegenheid hebben. Dat betekent dat bewoners en gebruikers voor parkeergelegenheid, maar ook voor

laadinfrastructuur, aangewezen zijn op publieke parkeerplaatsen en laadpalen.

Het zal heel goed mogelijk zijn om de parkeerplaatsen voor de bezoekers van de sportverenigingen en de

parkeerplaatsen voor de bewoners te combineren, maar dit zal niet leiden tot minder parkeerplaatsen. Vanwege de

aanwezigheidspercentages in de avond van de woningen en sportvoorzieningen kan namelijk niet uitgegaan worden

van veel dubbelgebruik. Voor de woningbouwontwikkelingen is nog geen parkeernorm bekend. Als de algemene

parkeernorm van de gemeente Utrecht aangehouden wordt komen we tot de onderstaande schatting voor het aantal

parkeerplaatsen voor de woningen en de sportfaciliteiten:

BIJLAGE
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3. DUURZAME MOBILITEIT

Station Maarssen 3,5 km Maarssen-Broek 4,5 km Utrecht Overvecht 3,5 km

Maarssen-Dorp 3,0 km Utrecht Zuilen 2,0 km Utrecht centrum/CS 5,0 km



Er zijn dus grofweg 700 parkeerplaatsen nodig in het hele gebied. De groeicijfers voor elektrisch rijden voorspellen

dat in 2025 ongeveer 1 op de 10 auto’s elektrisch is. Als de gemeenten dus voor willen sorteren op deze groei, en

aannemen dat alle auto’s ‘s in het gebied geladen moeten worden, zijn er, verspreid over het hele gebied, ongeveer

70 laadpalen nodig. De aanname dat 1 op de 10 auto’s in Stichtse Vecht elektrisch is in 2025 is een overschatting,

want de elektrische auto’s zullen nieuwer zijn dan de brandstof-auto’s, en naar verwachting is het gemiddelde

wagenpark in Stichtse Vecht ouder dan het Nederlands gemiddelde. Verder heeft ook niet elke auto per sé een

laadpaal nodig omdat mensen ook op andere plekken kunnen laden en niet allemaal tegelijk in het gebied aanwezig

zijn. Daarom is deze prognose een ruime. Zuilense Vecht is met 50 laadpalen dus ruim voorzien voor de komende

jaren.

Als deelauto’s in het gebied uitgerold worden en erg succesvol blijken te zijn, zal het autobezit en dus de

parkeerbehoefte in de wijk afnemen. Daartegenover staat dat de deelauto’s ook een parkeerplek en laadpaal nodig

hebben. Daarom verandert de invoering van deelauto’s naar verwachting niets aan deze berekening.

ENERGIEBEHOEFTE

Een elektrische auto rijdt op één kWh ongeveer 5 km. Een realistische schatting van de jaarkilometers voor een

deelauto of privéauto is 15.000 km/jaar. Dit leidt tot een jaarverbruik van 3.000 kWh, oftewel iets meer dan 10 GJ

elektriciteit per jaar, per auto. Stel dat al deze kilometers aan de laadpaal in Zuilense Vecht geladen worden, leidt dit

bij een maximale bezetting van alle 50 aansluitingen tot een jaarverbruik van 540 GJ elektriciteit. Dit wordt nu

aangenomen als elektriciteitsvraag voor de toekomst, aangezien een deel ook onderweg of bij het werk opgeladen

zal worden is dit ruim voldoende.

SMART CHARGING EN V2G

Smart Charging is er grofweg in twee soorten. De eerste is uitgesteld laden. Dit houdt in dat een auto, zodra deze

aan de laadpaal bevestigd wordt, niet meteen maximaal gaat laden, maar de laadsnelheid afstemt op één of

meerdere variabelen. Deze variabelen zijn meestal kosten (laden wanneer de prijs per kWh het laagst is),

duurzaamheid (laden wanneer het aanbod groene stroom het hoogst is) of netbelasting (laden wanneer het net het

toelaat). De tweede versie is V2G, oftewel bi-directioneel laden. Dit houdt in dat een auto niet alleen opgeladen kan

worden, maar ook ontladen. De variabelen die het laden en ontladen beïnvloeden zijn weer de drie zelfde als bij

uitgesteld laden. Bij beide varianten is het van belang dat de laadpaal ‘weet’ wanneer de bestuurder weer weg moet,

en hoe vol de accu dan moet zijn. Op basis daarvan kan het algoritme bepalen hoeveel ruimte voor Smart Charging

het heeft.

Uitgesteld laden is een beproefd concept, dat ook al in de praktijk toegepast wordt. De laadpalen dienen hiervoor

Smart Charging-ready te zijn, volgens het OSCP-protocol opgesteld door ElaadNL. Met een app kunnen gebruikers

aangeven wanneer ze weer op weg willen en hoe vol de auto dan moet zijn. De laadpaal doet de rest.

Als in het gebied zoveel elektrische (deel)auto’s en laadvoorzieningen zijn, is het raadzaam om de mogelijkheden

voor uitgesteld laden te verkennen. Dit is nodig, omdat er een enorme piek in elektriciteitsvraag ontstaat als alle

auto’s ongeveer om dezelfde tijd aan de laadpaal gekoppeld worden. Deze piek zal begin van de avond zijn, op het

moment dat het energieverbruik van woningen ook op het hoogst is. Smart Charging maakt het mogelijk dat de auto’s

geladen kunnen worden in de nacht, wanneer de energievraag van de woningen laag is en het net minder belast

wordt. Zo kunnen pieken in de elektriciteitsvraag afgevlakt worden. Dit betekent dat de robuustheid van het net sterk

toeneemt.

De techniek voor bi-directioneel laden staat nog in de kinderschoenen. Er zijn op dit moment nog nauwelijks auto’s

die hiervoor geschikt zijn. De eerste laadpalen die de voorbereidende techniek hiervoor hebben worden nu

gerealiseerd. Maar voordat dit in de praktijk werkt moeten nog veel stappen genomen worden. En ten opzichte van

uitgesteld laden (dat al veel winst oplevert ten opzichte van ‘dom’ laden) is de winst van V2G beperkt. En om dit

mogelijk te maken is een auto nodig die veel stilstaat. Vanuit verkeerskundig oogpunt is het dan efficiënter om de

(deel)auto veel in te zetten op de weg, en dit bi-directioneel laden aan bijvoorbeeld wallboxes of andere batterijen

over te laten.

AANBEVELINGEN

Concluderend komen we tot een aantal aanbevelingen om de mobiliteit binnen Zuilense Vecht zo duurzaam mogelijk

vorm te geven.

o Verkennen mogelijkheden tot verbetering bereikbaarheid Zuilense Vecht per fiets;

o Deelauto-plan invoeren en dit aanbieden aan de nieuwe bewoners. Zorg voor een aantrekkelijk plan met een

goede, heldere communicatie;

o Verkennen opties financiële vergoeding bij verkoop van eigen auto en instappen in deelauto-plan;

o Van de 700 parkeerplaatsen er ongeveer 50 voorzien van een laadpaal;

o Zorgen dat de laadpalen Smart Charging-ready zijn, doordat ze de protocollen voor uitgesteld en bi-directioneel

laden kennen;

o Uitdagen van de markt om met Smart Charging-oplossingen te komen, en Zuilense Vecht laten functioneren als

proeftuin.
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Type woning Parkeernorm (pp/woning) Aantal woningen Parkeerbehoefte

Sociale huur 1 100 100

Niet-grondgebonden 

huur/koop 1,3 107 140

Grondgebonden huur/koop 1,6 107 172

Totaal 315 412

Parkeernorm Aantal Parkeerbehoefte

Sporthal 3,0/100 m GO 3.200 m2 GO 96

Tennisbaan 2,5/veld 14 velden 35

Voetbalveld 20/ha 9 ha 183

Totaal 314
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OPENBARE VERLICHTING EN SPORTVELDVERLICHTING

Een aantrekkelijk en veilig openbaar sportpark en woonlandschap komt met goede verlichting. Met de

herontwikkeling van Zuilense Vecht als sportief park spelen verschillende soorten verlichting:

1. Buitensportvelden verlichting;

2. Terreinverlichting rondom de sportveldn;

3. Openbare verlichting:

a. Verlichting langs de Groene verbinding en entree van het sportief park.

b. Verlichting open lucht parkeerterreinen.

c. Verlichting van de woonwijkstraten.

Bij de keuze voor duurzame verlichting spelen belangrijke aspecten als veiligheid, voorkomen van lichthinder en

duurzaamheid als thema. Deze worden hieronder eerst behandeld. Vervolgens wordt er ingegaan op de

landschappelijke inpassing: de benodigde verlichting en bijbehorende energiebehoefte.

BELANGRIJKE ASPECTEN

Veiligheid

Voor een veilige buitensportveldverlichting zijn twee zaken belangrijk: de hoeveelheid licht en de gelijkmatigheid van

het licht. Deze zijn vastgelegd in Europese normen voor sportverlichting NEN- EN 12193, de NSVV-richtlijnen

(Nederlandse Stichting Voor Verlichtingskunde) voor sportveldenverlichting aangevuld met eisen vanuit de

sportbonden. Ook mag er geen verblinding optreden en is een goede kleurweergave van belang.

Voor Zuilense Vecht is de sociale veiligheid van belang. Een goede verlichting kan bijdragen aan de sociale

veiligheid. Zoals in de NSVV-richtlijn NPR13201 (2018) is omschreven heeft de openbare verlichting van

verblijfsgebieden tot doel ervoor te zorgen dat voetgangers en fietsers obstakels of andere gevaren tijdig zien (de

persoonlijke veiligheid). Ook behoort het mogelijk te zijn om de vriendelijke of minder vriendelijke plannen van een

medeweggebruiker tijdig te onderkennen (de sociale veiligheid). De weggebruiker behoort zich ook te kunnen

oriënteren. Voor deze aspecten is zowel de horizontale als de verticale verlichtingssterkte van belang.

Bij parken wordt algemeen als uitgangspunt genomen dat deze niet worden verlicht. Een park integraal sociaal veilig

verlichten, is niet mogelijk en ook niet wenselijk. Een uitzondering kan worden gemaakt voor een doorgaande fiets- of

wandelroute. Hier kan worden verlicht als er voldoende sociale controle mogelijk is, er voldoende zicht is op de zone

naast het pad (beplantingsvrije ruimte) en onbelemmerd zicht vanaf naastgelegen wegen. Hierbij kan worden

overwogen om de verlichting te doven als er weinig fietsers en/of voetgangers aanwezig zijn. Anders geeft verlichting

juist een vals gevoel van veiligheid.

Gezichtsherkenning is een belangrijk item. Van belang hierbij is een goede verticale verlichtingssterkte en verlichting

met een goede kleurweergave om een goede kleurherkenning van personen en auto’s mogelijk te maken.

De groene verbinding door het sportief park en de entree is een doorgaande route. Voor het verbeteren van de

sociale veiligheid wordt deze route voorzien van verlichting met als overweging deze terug te dimmen gedurende de

tijdsperioden dat er minder intensief verkeer is.

De verlichting in de verblijfsgebieden, de woonwijkstraten en parkeerterreinen in het sportief park worden verlicht

conform de NSVV-richtlijnen.

Voorkomen lichthinder

De NSVV heeft een richtlijn voor het voorkomen van lichthinder door kunstlicht. Buitenverlichting is doorgaans

afgestemd op de activiteiten en/of functie van het te verlichten gebied, maar stralen ook licht uit naar de omgeving.

Om geen hinder voor omwonenden te veroorzaken dient het buiten het te verlichten gebied uitgestraalde licht

(strooilicht) te voldoen aan grenswaarden. Voor buitensportverlichting geldt tevens dat deze tussen 23:00 en 07:00

uitgeschakeld dient te zijn.

Voor het voorkomen dan wel beperken van lichthinder gelden de volgende principes:

◼ Waar nodig (plaats);

◼ Wanneer nodig (tijd);

◼ Zoveel als nodig (hoeveelheid).

Het is zaak om kritisch te kijken naar:

❑ Juiste plaatsing en positionering van verlichting , zo nodig met afscherming van het uitgestraalde licht in niet

wenselijke richtingen;

❑ Een lichtinstallatie dient alleen in gebruik te zijn indien dit voor de functie die deze vervult noodzakelijk is;

❑ Goed kijken naar de hoeveelheid benodigd licht die voor de functie noodzakelijk is. Indien dit niet voor alle

momenten gelijk is, is een dynamisch dimregime en volledig uitschakelen van delen mogelijk.

De nieuwe verlichting dient strooilichtarm te zijn en te voldoen aan de grenswaarden in de NSVV-richtlijn Lichthinder.

Praktische voorbeelden om strooilicht te reduceren zijn:

- Lichtuitstraling van de armaturen zoveel mogelijk naar beneden richten.

- Toepassen van lichtbronnen met lage lichtoutput, waardoor hinderlijke lichtuitstraling kan worden gereduceerd;

- Kiezen van een lagere lichtpunthoogte, waarmee een hinderlijke lichtbron beneden een kijkhoek kan verdwijnen

door tussenliggende obstakels.

Duurzaamheid

Duurzame openbare verlichting en sportveldverlichting draagt bij aan het reduceren van de energiebehoefte. De

mogelijke maatregelen daarvoor zijn:
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1. Toepassing van energiezuinige LED-verlichting

Toepassing van LED-verlichting is tegenwoordig eigenlijk standaard. In vergelijking met conventionele verlichting is

minder vermogen benodigd, wat zorgt voor een lager energieverbruik. LED-verlichting heeft tevens een langere

levensduur waardoor de onderhoud en beheerkosten gedurende levensloop omlaag gaan.

2. Dynamisch instellen van verlichting

Door de buiten sportveldenverlichting dynamisch aan te sturen op basis van scenario’s wordt de juiste hoeveelheid

benodigd lichtniveau ingesteld (per sportveld per tijdsperiode). Een optie is ook om half-veld schakeling mee te

nemen. De openbare ruimte kan worden ingeregeld naar gebruik. In de late avond en ‘s nachts wordt de verlichting

gedimd.

3. Automatisch in- en uitschakelen sportveldverlichting

Het inschakelen van sportveldverlichting kan op basis van omgevingslichtniveau. Het automatisch uitschakelen kan

met uitschakeltijdstip, met optie voor handmatige bediening (in ieder uitgeschakeld tussen 23:00 en 07:00 conform

richtlijn Lichthinder).

4. “Licht op Maat” oplossing voor de doorgaande routes

Voor de toegang, de doorgaande groene verbinding en parkeerterreinen in het sportief park Zuilense Vecht is het

toepassen van een “Licht op Maat” oplossing een mogelijkheid om energie te besparen gedurende de donkere uren

dat deze minder intensief wordt gebruikt.

De verlichting wordt standaard gedimd en op basis van aanwezigheid van een gebruiker, bijvoorbeeld een fietser,

wordt de verlichting opgeschakeld naar een hoger niveau. Een stapje verder als Licht op Maat oplossing is om de

verlichting als het ware ‘mee te laten lopen‘ met de gebruiker.

LANDSCHAPPELIJKE INPASSING

Benodigd verlichtingsniveau’s

Op basis van de ontvangen informatie van de voetbalclubs en de richtlijnen van de NSVV zijn in tabel 1 de minimaal

benodigde verlichting kwaliteitsaspecten gedurende de donkere uren aangegeven.

Naast de bovengenoemde aspecten is toepassing van verlichting met een goede kleurweergave van belang en dat

lichthinder wordt voorkomen.

Lichtpunthoogten

De benodigde lichtpunthoogte (hoogte armatuur t.o.v. het te verlichten oppervlak) is met name afhankelijk van de 

afmetingen van het te verlichten gebied en mogelijke standaard masthoogten die worden toegepast door de 

beheerder. In tabel 2 zijn indicatief de lichtpunthoogten weergegeven:

Tabel 1: Benodigde verlichtingsniveau ’s (* op basis van de richtlijnen zou een Egem van 75 lux tijdens

voetbaltrainingen ook voldoende zijn.** Emin ≥ 0,6 lux, kleurweergave Ra is tenminste 60. *** om conform het PKVW

de optie terug dimmen van 3 naar 2 lux mogelijk te maken adviseren we een gelijkmatigheid van tenminste 0,30.)

Tabel 2: Lichtpunthoogten.

ENERGIEBEHOEFTE

Huidige energiebehoefte:

Het huidige energieverbruik voor alle sportclubs is in kaart gebracht. De ontvangen cijfers zijn op basis van het totale

elektriciteitsverbruik van clubs, dit is niet uitgesplitst naar alleen de sportveldverlichting.

Toekomstige energiebehoefte:

Op basis van ervaring en beschikbare (gebied specifieke) data is een inschatting gemaakt van de benodigde

aansluitvermogens voor de toekomstige situatie. In tabel 3 zijn de resultaten weergegeven.
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Nr. Item
Verlichtingsterkte (E 

gem) 

Uh 

(gelijkmatigheid)

Verticale 

verlichtingssterkte 

(Ev min)

1
Hoofdveldverlichting gedurende 

competitiewedstrijden
≥ 200 lux ≥ 0,60 -

2 Veldverlichting gedurende trainingen ≥ 125 lux * ≥ 0,60 -

3
Terreinverlichting/ Openbare 

Verlichting
≥ 3 lux ** ≥ 0,20*** ≥ 0,5 lux 

Nr. Item Lichtpunthoogte (meter)

1 Hoofdveldverlichting gedurende competitiewedstrijden Ca. 15m 

2 Veldverlichting gedurende trainingen Ca. 15m  

3 Terreinverlichting/ Openbare Verlichting

- voetpaden: 3m 

- fietspaden: 4m - 5m

- woonwijkstraten: 4m - 6m 

- parkeerterreinen: 6m - 8m



Tabel 3: toekomstige energiebehoefte (* Uitgaande van toepassing van mastverlichting aan één zijde van de weg en

het verlichtingsniveau in tabel 1. ** De buitensportveldenverlichting vergt veruit de grootste energiebehoefte van de

buitenverlichting. Er is globale inschatting gemaakt van de lengte hoeveelheid te verlichten straten en wegen).

De voetbalclubs VV Maarsen en VV DWSM hebben informatie gegeven m.b.t. het verwachte gebruik en

gebruiksperioden van de buitenvelden voor trainingen. Op basis van deze info is een inschatting gemaakt van de

totale gebruiksuren van de voetbaltrainingen in de avonduren. Gebruiksuren avondwedstrijden zijn ingeschat. Deze

gegevens zijn op basis van de vermogens uit tabel 3 vertaald naar het energieverbruik voor de toekomstige situatie.

In tabel 4 zijn de resultaten weergegeven.

Tabel 4: totaal energieverbruik per jaar (* landelijk gemiddeld aantal branduren openbare verlichting, exclusief

dimmen).

ENERGIEBESPARING

Het huidige energieverbruik van de buitensportvelden verlichting is niet bekend. Op basis van ervaring en een

bureaustudie is onze inschatting dat de potentiële energiebesparing bij het vervangen van conventionele

veldverlichting naar LED veldverlichting tenminste 30% is.

AANBEVELINGEN

◼ Voor de sociale veiligheid van doorgaande verbindingen (het lint) is verlichting belangrijk, met als overweging

deze terug te dimmen gedurende de tijdsperioden dat er minder intensief verkeer is.

◼ Verblijfsgebieden, woonwijkstraten en parkeerterreinen in het sportief park kunnen worden verlicht conform de

NSVV-richtlijnen.

◼ Buitensportverlichting moet tussen 23:00 en 07:00 volledig uitgeschakeld te zijn en voldoen aan de

grenswaarden in de NSVV-richtlijn Lichthinder. Opties zijn:

A. Lichtstraling van armaturen naar beneden richten.

B. Lichtbronnen met lage lichtoutput ter reductie van uitstraling.

C. Kiezen van lagere lichtpunthoogte.

◼ Om duurzaamheid in openbare- en sportveldverlichting toe te passen:

A. Toepassing van energiezuinige LED-verlichting.

B. Dynamisch instellen van verlichting.

C. Automatisch in- en uitschakelen sportveldverlichting.

D. “Licht op Maat” oplossing voor de doorgaande routes.
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Nr. Item

Benodigd maximaal 

vermogen per eenheid in 

kW

Hoeveelheid Totaal (kW)

1
Hoofdveldverlichting gedurende officiële 
wedstrijden

16 kW per veld 3 voetbalvelden 48 kW

2 Veldverlichting gedurende trainingen 10 kW per veld  10,5 voetbalvelden 105 kW

3 Terreinverlichting/ Openbare Verlichting ** 100 W per 100 m weg* 3.000 m 3 kW

Totaal:  156 kW

Nr. Item
Gebruiksuren per 

jaar
Hoeveelheid kW Totaal (kWh)

1
Hoofdveldverlichting gedurende 
officiële wedstrijden

18 uur 48 864

2
Veldverlichting gedurende 
trainingen

7.700 uur 105 808.500

3
Terreinverlichting/ Openbare 
Verlichting

4.300 uur * 3 12.900

Totaal energieverbruik per jaar 822.264 kWh


