Workshop duurzame energievoorziening binnenstad
16 januari 2020, 19:00-21:30

1. Achtergrond & opzet
Op 16 januari verkende de Gemeente Utrecht in een workshop samen met bewoners en partijen uit de
stad de richtingen voor de verduurzaming van de gebouwde omgeving in de binnenstad van Utrecht.
De centrale vraag in de workshop was:

Hoe kunnen we de bestaande gebouwen in de binnenstad het meest effectief verduurzamen?
Om deze vraag te beantwoorden gingen de deelnemers aan de slag met drie voorgestelde paden:


E e n individueel pad: het één-op-één vervangen van fossiele technologie door duurzame
technologie (van cv naar warmtepomp).



E e n semi-collectief pad: oplossingen op buurt-, straat- of blokniveau, zoals
warmtecoöperaties, smart grids en WKO systemen.



E e n collectief pad: grootschalige systemen op stadsniveau, zoals een warmtenet (of
biogas-net) en grootschalige wind op land of zee.

De deelnemers schreven per pad een selectie kansen en sterktes, gevaren en negatieve gevolgen en
mogelijke doorbraakacties of experimenten op. In sectie 3 is de input van de deelnemers op de drie
verschillende paden op hoofdlijnen uitgewerkt. In de bijlagen zijn bovendien alle post-its per pad
uitgewerkt.

2. Discussie
Voorafgaand aan de workshop ontstond onder de deelnemers direct al discussie over de gekozen
paden en de manier van werken. Zo was er de vraag hoe ver de gemeente al met de uitwerking van de
paden was. Ook twijfelde een enkele deelnemer of de voor- en nadelen wel door de deelnemers
konden worden bedacht en of dit wel realistisch was omdat de gemeente de problematiek in de
binnenstad immers goed kent.
Er werd tevens genoemd dat de voor- en nadelen sterk afhankelijk zijn van het pand, en dat dit dus
lastig te benoemen is. Zo hebben de ondernemers rondom het WKO systeem van Hoog Catharijne hier
veel last van gehad, terwijl het op andere plekken wel goed ka n werken. Hetzelfde geldt voor
warmtepompen. In sommige gevallen is deze oplossing niet realistisch, terwijl het bij andere panden
een ideale oplossing is. Het belang van goede voorlichting werd tot slot ook genoemd: bewoners
moeten bijvoorbeeld weten wat warmtepompen zijn en dat ze deze kunnen installeren.

3. Uitgewerkte toekomstpaden
3.1 Individueel
In het individuele

pad

maakt de cv-ketel plaats voor een elektrische warmtepomp. Deze

warmtepompen geven warmte af op lage temperatuur. Elektrische warmtepompen vergen daarom
verregaande isolatiemaatregelen en renovatie van gebouwen. Tijdens de workshop ga ven de
deelnemers aan dat dit een sterkte van dit pad kan zijn. Met deze aanpak bereik je waarschijnlijk de
laagste energievraag. Tegelijkertijd resulteert de keuze voor individuele oplossingen in zeer grote
private investeringen. De historische gebouwen in de binnenstad zijn lastig all-electric te maken. Het
kan zeer kostbaar zijn om deze panden grondig te isoleren (als het al mogelijk is met instandhouding
van de historische karakteristieken van het gebouw). Ook zijn zonnepanelen nu niet altijd mogelijk of
wenselijk (in verband met het beschermde stadsgezicht).
Als het grootste voordeel voor dit pad zagen de deelnemers de grote individuele vrijheid: eigen
initiatief levert mogelijkheden op voor maatwerk en individuele planning. Ook leggen individuele
oplossingen ons minder vast richting de toekomst. Dit kan de draagkracht voor dit pad aanzienlijk
vergroten. Andere kansen voor dit pad waren volgens de deelnemers de mogelijkheden om individuele
overschotten op te slaan in elektrisch vervoer en/of in de vorm van buurt- of thuisbatterijen (als die
zich verder ontwikkelen). Als dit niet gebeurt dan is zware uitbreiding van het elektriciteitsnet
waarschijnlijk noodzakelijk.
De deelnemers zagen verder veel bezwaren. De eigen verantwoordelijkheid kan er juist ook toe leiden
dat niemand wat doet; er kan veel weerstand zijn tegen ingrijpende renovaties die in dit pad nodig zijn
aan het eigen huis. Ook kunnen een diversiteit aan verschillende oplossingen er toe leiden dat de
binnenstad, en dan met name de ondergrond, heel rommelig wordt. Veel ruimte voor individuele
oplossingen staat bovendien collectieve oplossingen in de weg. Ook zijn de mogelijkheden voor
huurders in dit pad beperkt.
Het was lastig voor de deelnemers om experimenten en doorbraakacties te benoemen. Individuele
oplossingen moeten volgens de deelnemers vooral door de markt worden geleverd, de gemeente stelt
voorwaarden en faciliteert (bijv. met gerichte subsidies). Experimenten en doorbraakacties die nog wel
werden genoemd zijn o.a. het opzetten van tijdelijke wisselwoningen tijdens de renovatieperiode en
het inrichten van meerdere voorbeeldwoningen met uitgewerkte energiesystemen. Een doorbraakactie
voor de gemeente zou verder zijn om verregaande ondersteuning per buurt op te zetten in de vorm
van bouwbureaus voor individuele adviezen.

3.2 Semi-collectief
Het semi-collectieve pad werd over het algemeen door de deelnemers als het meest complex van de
drie paden gezien. Vooral voor het met de buurt of straat invullen van de warmtevraag zagen de
deelnemers veel moeilijkheden in de historische binnenstad. Naast beperkingen in ondergrond,
beschikbare ruimte en ten aanzien van monumenten, zijn er ook zorgen over de complexiteit die komt
kijken bij het samen opzetten en onderhouden van een dergelijk systeem. Er is heel veel voorlichting
en heel veel energie nodig om mensen over te halen en daardoor zou het traject lang en kostbaar
kunnen worden. Ook moeten de juiste capaciteiten in de buurt aanwezig zijn (en blijven!) voor het
goed beheren en onderhouden van een lokaal warmtenet. Daardoor is dit pad niet voor iedereen een
oplossing. Een laatste belangrijk aandachtspunt voor dit pad is de manier waarop lessen geborgd
zouden worden. Hoe zorg je ervoor dat niet elke buurt het wiel opnieuw moet uitvinden? Toch zagen
de

deelnemers

ook

kansen

voor

semi-collectieve

warmtenetten en WKO systemen in het

stationsgebied, Hooch Boulandt en bouwblokken in de binnenstad met een geschikt middenterrein. De
kansen voor WKO zouden aanzienlijk worden vergroot als ook het tweede watervoerend pakket zou
mogen worden gebruikt (tot nu toe is alleen het gebruik van het eerste watervoerend pakkend
toegestaan,

tot 50

meter

in de

ondergrond).

Mogelijke

afnemers zouden VvE’s of grote

gebouweigenaren, zoals woningcorporaties kunnen zijn.
Juist veel kansen werden er gezien voor het gezamenlijk opwekken van elektriciteit. De buurt of straat
investeert dan samen in zonnepanelen. Daken van grote gebouwen in de buurt zouden hiervoor
geschikt zijn. Hier ligt volgens de deelnemers een mooie rol voor de gemeente. De gemeente zou als
buurtregisseur kunnen optreden. Hierbij zoekt de gemeente actieve verbinding tussen alle gebouwen
met geschikte daken en bewoners die willen investeren. Voorwaarde is wel dat het gebouw zelf de
elektriciteit niet (volledig) nodig heeft. Voordelen van dergelijke gezamenlijke projecten zijn dat ze het
gemeenschapsgevoel in de buurt kunnen versterken en zulke investeringen financieel aantrekkelijker
kunnen maken.
Tot slot, benoemden de deelnemers ook nog een groot aantal e xperimenten en doorbraakacties. Veel
daarvan waren gericht op de gemeente. De mogelijke regisseursrol is al genoemd. Andere suggesties
voor de gemeente waren het opzetten van project- of buurtbureaus voor isolatiemaatregelen (zoals
ten tijde van stadsvernieuwing), het inrichten van een initiatievenloket en/of VvE loket, het aanbieden
van voorbeeldcontracten en tools voor bewonersinitiatieven en meer. Andere experimenten zijn een
zonne-initiatief in Wijk C, een bodemwarmteopslag bij Wolvenplein, kleinschalige WKO collectief
Stadsschouwburg, spoor overkappen met zonnepanelen, het gebruiken van de grachten voor energie
uit oppervlaktewater en horeca overkappen met zonnepanelen.

3.3 Collectief
Het laatst besproken pad zet in op collectieve oplossingen. Hieronder valt met name uitbreiding van
het warmtenet in de Utrechtse binnenstad. Maar ook het voeden van waterstof in het bestaande gasnet
werd door enkele deelnemers als mogelijke oplossing genoemd.
Om een aantal redenen vormt het warmtenet een aantrekkelijke optie. Ten eerste ligt er in de
binnenstad al een warmtenet. Deze zou in theorie overal toepasbaar moeten kunnen zijn en biedt
daarmee een oplossing voor de hele binnenstad. Bovendien vallen de totale kosten ten opzichte van de
andere

paden waarschijnlijk

relatief laag uit,

tenzij

nieuwe,

individuele

en semi-collectieve

oplossingen de komende jaren flink in prijs dalen. De kosten komen wel meer voor rekening van de
overheid. Een ander voordeel is dat we minder gebouwen in de binnenstad hoeven te renoveren,
omdat een warmtenet een lager isolatieniveau toestaat. Daarmee kunnen monumentwaarden
maximaal behouden blijven. Ook kunnen we relatief snel starten met de uitbreiding van het
warmtenet, waarbij onderhoud en vervanging van leidingen (gas, elektra, warmte of riool) in de
ondergrond kan worden aangegrepen als aanleiding om het warmtenet uit te breiden.
Ook bij dit pad zagen de deelnemers risico’s en nadelen. De grootste drempel is het monopolistische
karakter van een dergelijk net en de (beleefde) hoge aansluitkosten voor een warmtenet. E en risico is
dus of inwoners te overtuigen zijn om voor een collectief warmte-systeem te kiezen. Onvoldoende
massa zou de aansluitkosten voor de rest aanzienlijk verhogen. Zeker in de beginfase is de nodig
weerstand te verwachten. Bij de uitbreiding van het warmtenet zal dus ondanks het collectieve
karakter, ook enige flexibiliteit mogelijk moeten zijn (wat als niet iedereen in de straat wil meedoen?).
Mocht het collectieve pad doorzetten, dan is er een grote afhankelijkheid van een centrale
infrastructuur voor warmte en hier zullen zeer grote publieke (of op zijn minst centrale) investeringen
voor nodig zijn. Tot slot is in dit pad relatief weinig stimulans om energie te besparen.
Als mogelijke doorbraakacties voor het warmtenet zagen de deelnemers het onderzoeken van
alternatieve en lokale energiebronnen voor het voeden van het net, het transparanter maken van de
kosten en het aansluiten van woningen op kleine schaal. Ook waren de deelnemers het erover eens dat
isolatie moet worden gestimuleerd, wellicht door middel van collectieve inkoopacties. Door de lagere
energievraag na isolatie kunnen ook weer meer huishoudens worden aangesloten op he t warmtenet.
Ook werd aangedragen om niet zomaar de gasleidingen uit de grond te halen. B epaalde delen van de
binnenstad zouden op termijn kunnen worden aangesloten op waterstof uit wind of zon.
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