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Inhoudsopgave
• Stand van zaken ‘Op weg 

naar Nieuwe energie’
• Aanleiding 

Uitvoeringsprogramma ‘Op 
weg naar Nieuwe Energie’

• Aanbrengen Focus
– Opwek
– Verduurzamen-besparen
– Aardgasvrij
– Eigen organisatie

• Communicatie en participatie
• Vragen en vervolg 
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Stand van zaken 
Duurzaamheid

• Op weg naar nieuwe energie 2020
• Activiteiten 2021-2022
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Projecten
RREW
Zon-op-dak
Energiearmoede
Pilot Op Buuren
Erfgoeddeal

Beleidsstukken
RES 1.0 + lokale opgave 
Stichtse Vecht
Beleidskader zonnevelden + 
Kansenkaart
Op weg naar Nieuwe Energie
Transitievisie warmte



Aanleiding 
Uitvoeringsprogramma

• Uitvoering op weg naar Nieuwe Energie
• Groeiende aandacht politiek
• Kritiek Rekenkamerrapport

– Monitoring
– Sturing
– Afrekenbaar

• Rolduidelijkheid gemeente
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Aanbrengen focus
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Op weg naar 
nieuwe energie
- Wonen
- Mobiliteit
- Duurzame opwek
- Werken
- Gemeente als 

voorbeeld

Uitvoerings-
programma
- Opwek
- Verduurzamen -

besparen
- Aardgasvrij
- Eigen organisatie



Opwek (1)
Wat zijn de mijlpalen? Hoe? Wie? Monitoring

2023: 
• Bijhouden hoeveel vergund
• Potentiele zon op dak 

locaties in beeld
2024: 
• Realisatie uitvoering 45 

zonnedaken
2025: 
• Plan van aanpak zonnedaken 

tot en met 2030 incl. 
financiering

• Uitvoeringsplan voor 
middelgrote zonnedaken 
(plan voor 45 stuks).

• Aanpak schooldaken met 
schooldakrevolutie

• Mogelijk meer 
zelfvoorzienende systemen

Zonnepartners Stichtse Vecht: 
(informeel overleg):
• ECUB
• LTO
• Stichting Duurzame 

Vecht
• 2030.nu 
• NMU
• Stedin

Aantal vergunde Mwh
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Grootschalig zon-op-dak



Opwek (2)
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Wat zijn de mijlpalen? Hoe? Wie? Monitoring

2023:  
• Strategie + regie 

Energielandschap, waaronder 
uitvoeringskader zonnevelden

2024: 
• Beoordeling en vergunnen 

0,05 TWh initiatieven voor 1-
1-2025

2025: 
• start realisatie 0,05 TWh
2026 
• 0,05 TWh gerealiseerd

• Regelgeving + beleid 
vaststellen,  mogelijk maken 
energielandschap 

• Vraag en aanbod samen 
brengen.

• Lokaal project aanpak 
netcongestie

• Mogelijk meer 
zelfvoorzienende systemen

• Planologen, projectleider 
(intern)

• Initiatiefnemers
• Agrariërs 
• ECUB
• 2030.nu

Aantal vergunde Twh

Zonnevelden



Verduurzamen
besparen (1)

Wat zijn de mijlpalen Hoe? Wie? Monitoring

2023: 
• lokaal isolatieprogramma 

(met daarin individuele 
aanpak en aanpak 
huurwoningen (privaat en 
sociaal))

• 5000 huishoudens bereikt 
met lopende acties

• prestatieafspraken grote 
particuliere verhuurders 
(>100 won) + aanscherpen 
prestatieafspraken 
woningcorporaties

2024: 
• Indicatoren op basis van 

isolatieprogramma

• Faciliteren collectieve 
inkoopacties, 
voorlichtingsbijeenkomste
n 
energieadviezen/coaches 
en 
(kleine) energiebesparing
s-maatregelen.

• Prestatieafspraken 
woningcorporaties en 
grote verhuurders. 

• Stichting 
Duurzame Vecht 

• Energieloket 
Jouw Huis 
Slimmer

• Particuliere 
eigenaren

• Particuliere 
Verhuurders 
(< 100 won.)

•

• Aantal bereikte 
huishoudens 
(lopende acties)

• Aanvullende 
monitoring (n.a.v. 
lokaal isolatie-
programma)
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Versnellen verduurzaming woningvoorraad 



Verduurzamen 
besparen(2)
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Wat zijn de mijlpalen Hoe? Wie? Monitoring

2022:
• Gemeentelijke aanpak 

energiearmoede 
opgesteld

2023: 
• bereikte huishoudens 

en ondernemers 
2024:
• Evaluatie: de aanpak 

als van lokaal 
isolatieprogramma

• Faciliteren 
collectieve 
inkoopacties, 
voorlichtingsbijeenk
omsten 
energieadviezen/co
aches en 
(kleine) energiebes
parings-
maatregelen.

• Stichting duurzame Vecht 
• Energieloket Jouw Huis 

Slimmer
• Woningbouwcorporaties
• Natuur en Milieu federatie 

Utrecht (NMU)
• Vrijwilligerscentrale
• welzijn SV, LEEF, 

vrijwilligerscentrale, 
Voedselbank, Kansis.

Bereikte huishoudens

Energiearmoede 



Verduurzamen 
besparen(3)

Wat zijn de mijlpalen Hoe? Wie? Monitoring

2023: 
• 3 particuliere pilots 

uitvoering gestart
• DuMo wegwijzer 

lanceren
2024: 
• Gemeentelijke pilot 

uitvoering gestart 
• DuMo wegwijzer 

bijstellen en afronden

• Uitvoering 5 pilots 
(3 particulier en 2 
van gemeente). 

• Ontwikkelen 
gemeentelijke 
DuMo wegwijzer 

• Monumentenwacht Utrecht 
• Mooisticht
• Eigenaren monumenten 

(o.a. pilotmonumenten)
• Vakspecialisten, 

adviseurs, uitvoerders

• CO2- reductie van 
40% in 2030 en 60% in 
2040 als gemiddelde 
over de gehele 
monumenten-voorraad 
(Routekaart 
verduurzaming 
monumenten)
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Erfgoeddeal



Aardgasvrij

Wat zijn de mijlpalen Hoe? Wie? Monitoring

2023: 
• uitvoeringsprogramma 

vastgesteld (weg naar 
2030)

2024-2026: 
• Overige mijlpalen a.d.h.v. 

uitvoeringsprogramma 
(aantal wijken)

• Opstellen 
uitvoeringsprogramma 
Warmtevisie

• Uitvoering pilots en vervolgens 
andere wijken

• Inwoners Stichtse 
Vecht

• Markpartijen 
(afhankelijk van 
ontwikkeling 
warmtenetten)

a.d.h.v. uitvoerings-
programma
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Wat zijn de mijlpalen Hoe? Wie? Monitoring

2023:
• Pilot Op Buuren uitgevoerd
• Leerpunten/resultaten uit 

pilot meenemen in 
uitvoeringsprogramma 

Uitvoering pilot Op 
Buuren/Zuilense Vecht

Bewoners Op Buuren Aantal huishoudens 
met alternatieve 
warmtebron

Pilot (Op Buuren/Zuilense Vecht)



Eigen organisatie
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Wat zijn de mijlpalen Hoe? Wie? Monitoring

2023:  
• Inkoopcriteria duurzaamheid opgenomen 

in inkoopproces
• Inkoopcriteria worden toegepast bij alle 

aanbestedingen 
2024:  
• Programma woon-werkverkeer

• Inkoopoptimalisatie 
onderdeel duurzaamheid 

• Programma Woon-
werkverkeer

• Overige verbeteringen die 
zich aandienen (niet 
proactief)

Eigen organisatie Aansluiten bij 
reguliere 
monitoring 
inkoop. 

Duurzame organisatie



Communicatie en 
participatie

Communicatie
• Actiegericht
• Bewustwording
• Meewerken/meedenken

Participatie
• Overlegtafel uitvoeringsprogramma
• Samenwerking maatschappelijke organisaties
• Dynamisch proces 

24-01-2023 13



Vervolg en vragen

Vervolg
• Informatieve commissie 24 januari
• Overlegtafel uitvoeringsprogramma 2 februari
• Gebruikelijk proces vaststelling gemeenteraad

Vragen naar aanleiding van presentatie?
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