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Notulen Regiobijeenkomst Klimaatakkoord Utrecht 
13 juni 2018 
 
Gespreksleider: Inge Diepman 
Panel: 

- Ed Nijpels: voorzitter Klimaatberaad 
- Diederik Samson, voorzitter klimaattafel gebouwde omgeving 
- Pim van den Berg, Gedeputeerde Provincie Utrecht Ruimtelijke Ontwikkeling, Economie en 

Toerisme, Wonen en Binnenstedelijke ontwikkeling, Energietransitie 
Locatie: Winkel van Sinkel in Utrecht 
Aantal deelnemers: circa 200 
 
 
Korte introductie Ed Nijpels 
Het doel van het Klimaatakkoord  is om de CO₂-uitstoot in Nederland met 49% te reduceren in 2030.  
Iedereen krijgt er mee te maken. Het gaat om diep ingrijpende maatregelen. Op het gebied van 
zonne-energie zijn we al succesvol in Nederland. De burgers zijn sneller dan de overheid, maar het is 
niet voldoende. Tijdens de bijeenkomsten verzamelen we ideeën en vragen om onze voorstellen te 
voeden. In juli 2018 zijn de eerste plannen bekend. Vanaf 1 september 2018 start de uitwerking. 
Vanaf 1 januari 2019 begint de uitvoering.   
 
Korte introductie Diederik Samson 
Niemand twijfelt nog over de noodzaak van CO₂-reductie. We pakken de achterstand nu aan. De 
tegenstelling het is te duur en duurzaam moet is nu weg.  
Voor gebouwde omgeving gaat het om het ombouwen van 7 miljoen woningen en 1 miljoen andere 
gebouwen. Draagvlak en een consistente aanpak zijn daarbij van belang. 
Als u zich afvraagt wat moet ik doen, moet ik nu al aan de slag, worden mijn maandlasten hoger door 
de veranderingen? Er komt een wijkgerichte aanpak. De gemeenten hebben daarin de regie.  
 
Korte introductie Pim van den Berg 
Provincie Utrecht is actief bezig op gebied van CO₂-reductie. Samenwerken is daarbij belangrijk, want 
we hebben niet alle wijsheid in pacht. 
Voorbeelden in Utrecht: 

- Overvecht Noord: intelligent versnellen en opschalen 
- Versnellingsteams die problemen oplossen en kennis delen 
- Bij de opleidingen techniek onder de aandacht brengen. Er zijn veel goed opgeleide mensen 

nodig voor de transitie 
- Meest spannende woningmarkt: 200.000 woningen erbij 

 
Vragen vanuit het publiek 
Waarom zetten we niet alleen in op wind op zee? Daar hoeft inmiddels geen subsidie meer bij. 
N: In het nieuwe klimaatakkoord wordt ingezet op maximaal wind op zee, maar dat is niet 
voldoende. 
We kunnen ons niet veroorloven andere vormen van duurzame energie uit te sluiten.  
 
Wind op zee is nu het feest van de ontwikkelaars uit binnen- en buitenland. Shell, Eneco en 
anderen profiteren van de opbrengsten. Oproep om burgers mede-eigenaren te maken, zodat 
iedereen kan meedelen in de winst. Mede-eigenaarschap vraagt ook om verantwoordelijkheid 
nemen. 
N. Op land gebeurt het al met o.a. burgercoöperaties. Een eigen molen hoor en zie je trouwens 
minder. Participeren op zee is een prima idee. Kabinet kan 10 miljard in z’n zak houden. Goed om te 
weten dat Eneco voorloopt in de energiemarkt.     
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Staat ruimte op de klimaatagenda? Uit onderzoek blijkt dat we steeds groter zijn gaan wonen. Het 
gemiddelde woonoppervlakte per woning in Amsterdam is 50 m2 en elders 65 m2.   
S: Bevestigt het beeld van groter wonen, maar er zijn steeds meer bouwbedrijven die juist kleiner 
bouwen en die verschillende functies combineren zoals zorg en wonen. De klimaattafel beslist niet 
over dit onderwerp. 
 
Hebben al deze voorstellen zin als de belangrijkste oorzaken niet worden meegenomen in het 
klimaatakkoord: reduceren vliegbewegingen en reduceren veestapel? 
N: Idioot dat deze onderwerpen er buiten zijn gehouden. De veroorzaker moet de rekening betalen. 
Het kabinet heeft plannen om in 2021 vliegbelasting in te voeren.  
Daarnaast ging het over draagvlak. Voor Provincie Utrecht is draagvlak belangrijk. Zij heeft regionale 
afspraken gemaakt met verschillende partners op het gebied van energie. Mensen binden op het 
product werkt.  
N: In Breda was er groot verzet tegen de plaatsing van circa 20 windmolens. Door 25% van de 
opbrengst aan de bewoners te geven ontstond er draagvlak.  
S: Veestapel inkrimping: niet opgenomen in het Klimaatakkoord. Hij verwacht dat de door de politiek 
aangegeven grenzen worden gerespecteerd. Er zal wel tegenaan worden geduwd.  
 
Wat gebeurt er om het gebruik van grondstoffen te minimaliseren? 90% komt uit het buitenland. 
Toepassing van hout uit Nederland ontbreekt aan de klimaattafel. 
N. Nederlands hout eerst is geen goed idee. Biomassa komt bij meerdere tafels aan de orde.  
B: Biomassa is belangrijk voor de provincie Utrecht 
S: Verwacht stevige teksten over circulair bouwen in het klimaatakkoord.   
 
Daarna kwamen diverse onderwerpen aan de orde over de aanpak en de financiering. Een aantal 
onderwerpen die voorbij kwamen. 
S: Er komt een integrale visie over gezonde materialen. 
Meervoudig gebruik van daken wordt naar gekeken. 
De focus is nu op energie besparen nieuwbouw en daarna oudbouw. Dat laatste is een stuk lastiger.  
Vanuit de zaal kwam een oproep van een ondernemer om mee te denken over hoe de Winkel van 
Sinkel energiezuinig te maken is.  
B: Klassiek onderdeel bij energie besparen zijn de Energieprestaties. Nu komt daarbij van het gas af/ 
Energie-neutraal/Nul op de meter.   
Provincie Utrecht heeft een scholenconvenant voor gezonde scholen. Er is1,2 miljoen voor object 
gebonden hypotheken voor VvE’s en een fonds van 300 miljoen voor verduurzaming.  
N: De tafel financiering werkt aan slimme financiële constructies. Geld is geen probleem.  
 
Aanbod vanuit de zaal om budget beschikbaar te stellen voor financiering kleine producten en 
innovatiekracht.  
S: heeft een speeddate met betreffende ondernemer. 
  
Wat doe je met startups en scale-ups? 
N: iedere tafel moet een innovatief voorstel meenemen in de plannen. 
 
Is nucleair meegenomen in de plannen? 
Nee, nucleair is geen onderdeel van de tafels, omdat opruimen nucleair afval tot de 5e generatie en 
veiligheid zo duur zijn dat nucleair geen alternatief is voor duurzame energie.  
 
Waarom zetten we niet eerst alle daken vol met zonnepanelen? 
S: 600 km2 panelen nodig. 400 km2 daken in NL. Resteert 200 km2 die je naast de weg of op water 
zou kunnen plaatsen.  
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B: In IPO-verband is er een zonneladder afgesproken: eerst daken volleggen en dan pas op land 
plaatsen. IPO heeft problemen met het plaatsen van zonnepanelen langs de weg. 
N: Voorbeeld: het plaatsen van zonnepanelen op daken van scholen is NL is niet zo eenvoudig als bij 
de Vlaamse overheid die eigenaar is van de schooldaken. In NL heb je met verschillende partijen te 
maken.  
 
Klimaatneutraal ondernemen is de ambitie van veel gemeenten, maar niet van de bedrijven. 
Toepassen van LED wel, maar CO₂ hoeft niet, je ziet het niet, je ruikt het niet en er hangt geen 
prijsplaatje aan.  
N: Het beleid voor energiebesparing wordt aangescherpt.  
 
3,4 megaton CO₂ zegt mensen niets 
S: 50.000 huizen per jaar verduurzamen.  
 
Waarom duurzame energie alleen opwekken in Nederland? Windenergie opwekken op zee en 
zonne-energie opwekken in hete landen en betalen voor de infrastructuur? 
S: eens met windenergie opwekken op zee. Zonne-energie vanuit de woestijn is buitengewoon 
ingewikkeld.  
N: Er is op internationaal niveau naar gekeken, maar de plannen zijn afgeblazen vanwege 
ingewikkelde eigendom, transport en beveiliging. 
 
Internationale aspect: hoe we komen aan grondstoffen voor groene technologie? 
N: Akkoord Parijs: fonds dat landen helpt om omslag te maken naar duurzaamheid. NL betaalt mee 
aan het fonds.  
B: Er is nu een mondiale zoektocht naar grondstoffen. Hoe duurzaam bent u? 
N: Kabinet heeft met 350 organisaties een grondstoffenakkoord afgesloten. In 20250 is NL circulair.  
 
Zijn er plannen voor energie uit waterstof? 
N: Waterstof is een rode draad bij de tafels. Gaat een belangrijke rol spelen. 
B. In de provincie Utrecht lopen verschillende projecten, zoals waterstof duurzaam opwekken en 
omzetten van zonne-energie in waterstof.    
 
Wordt er nagedacht over nieuwe instrumenten zoals een carbonbudget per persoon? 
S: Het is aan de orde geweest, maar een carbonbudget per persoon is lastig te realiseren. 
N: Het principe van de vervuiler betaalt wordt in de plannen meegenomen. 
 
CO₂ halveren. Hoe gaan we de plannen uitvoeren en monitoren? 
S: Via de Wet milieubeheer. Bedrijven moeten maatregelen nemen, die zich binnen 5 jaar 
terugverdienen. Gemeenten/bevoegd gezag zorgen voor de handhaving.  
 
Waarom beginnen we niet met een energiecoach? Maak het een mooie (sport)uitdaging.  
S: Een energiecoach werkt het beste als het de buurman is.  
N: Energiecoöperaties zijn perfecte voorbeelden 
B: Veel gemeenten hebben een energieloket waar je terecht kan voor het opzetten van bij voorbeeld 
een energiecoöperatie. (Redactie: In de provincie Utrecht hebben 15 gemeenten zich verenigd in het 
loket Jouwhuisslimmer.nl) 
 
In Wijk bij Duurstede is een zeer actieve energiecoöperatie. Zij willen ook een windmolen, maar de 
lokale VVD wil dat niet. Wie bepaalt? 
N. Lokale politiek bepaalt. Provincie kan de gemeente geen dictaat opleggen.  
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Daarna kwamen de regionale energiestrategieën ter sprake van de 30 regio’s. Het hangt van de 
stuurkracht van de gemeente af of de plannen slagen.  
De waterschappen werden genoemd als goed voorbeeld. Zij zitten bij alle 5 tafels en zijn zeer actief 
op het gebied van duurzaamheid.  
 
Voor de uitvoering van het nieuwe klimaatakkoord is goede kennis van techniek nodig/moeten 
meer jongeren techniek studeren. 
S: UNETO-VNI maakt zich hier hard voor.   
N: Aan de tafels worden voorstellen voor de arbeidsmarkt meegenomen. 
B: In Utrecht lopen hiervoor verschillende projecten bij de Hogeschool Utrecht en het MBO. 
 
Geothermisch bedrijf heeft een nieuw systeem bedacht dat beproefd is in Zwitserland.  
Bij de SDE+ komen ze er niet door. 
S: voor nieuwe technieken zijn er andere subsidiemogelijkheden die je kan aanvragen bij RVO. De 
SDE+ is voor projecten die draaien.  
 
200/100 miljoen CO₂ reduceren: 50 miljoen extra via maatregelen uit de tafels en 50 miljoen gaat 
vanzelf volgens berekening. Gelooft u dat het vanzelf gaat? 
S: Nee, maar we zijn al druk bezig. Vanaf 1 juli moeten nieuwbouwprojecten aardgasvrij zijn.  
N: Daarnaast hebben we met de uitspraak van de rechter te maken vanwege de rechtzaak die 
Urgenda had aangespannen tegen de Staat. Als er in 2020 geen 25% reductie is gerealiseerd krijgt 
het kabinet met boetes te maken.  
 
Wordt de optie opwekken uit zeewier meegenomen? 
N: zit in de plannen.  
 
Vraag na afloop: wat is de oplossing als huurders dolgraag willen meedoen aan energie besparen, 
maar de verhuurder niet? 


