Energietransitie en duurzaamheid
De bestuurstafel energietransitie en duurzaamheid kiest ervoor om de focus te leggen op twee
onderwerpen, te weten energiebesparing in de bestaande bouw en circulaire economie stimuleren.
UThuis
Bewoners stimuleren tot energiebesparing in de bestaande kopwoningen doen 15 gemeenten in een
gezamenlijke programma, UThuis. Dit programma werd ook in 2016 gefinancierd vanuit een subsidie
van BZK / VNG. Vanuit UThuis en een digitaal energieloket opgezet, waar bewoners informatie en hulp
kunnen krijgen om in hun eigen huis energie te besparen en direct offertes kunnen vragen. Vanuit
UThuis (en is samenwerking met o.a. de omgevingsdienst ODRU en de Natuur en Milieufederatie
Utrecht) worden cursussen energiebesparing voor VVE’s gegeven en energieambassadeurs getraind.
Daarnaast wordt meegedaan aan de duurzame huizenroute. In april 2016 is een tussentijdse
evaluatie van het UThuis programma gepubliceerd.
Andere acties
In 2016 heeft de bestuurstafel een collectief geluid laten horen richting “Den Haag”: In het kader van
de energiedialoog is gevraagd om aanpassing van energieregels die de energietransitie vertragen. De
handtekeningen die in 2015 al gezet zijn voor de vehicle-to-grid laadpalen bleken in 2016 een
waardevolle bedrage te zijn voor de start van “we drive solar” . Tenslotte hebben Lopik, Utrecht en
Woerden op initiatief van iChoosr de een collectieve inkoopactie van zonnepanelen opgezet.
Tenslotte is het vermeldenswaard dat voor de energietransitie in de regio waar mogelijk de
smanewerking wordt aangegaan met andere overheden zoals de provincie , het Amersfoortse en het
waterschap (HDSR), het bedrijfsleven (via de Economic Board Utrecht) en met maatschappelijke
organisaties zoals de Natuur en Milieufederatie Utrecht.
Circulaire economie
Gemeenten kunnen de circulaire economie op drie terreinen stimuleren: bij inzameling en verwerking
van huishoudelijk afval, door zelf zoveel mogelijk circulair in te kopen en door het bedrijfsleven te
stimuleren om productieketens te sluiten. In 2016 zijn op lokaal niveau vooral binnen de gemeente
Utrecht concrete stappen gezet: bij inkoop van bedrijfskleding, bij ontwikkeling van het
centrumgebied, bij afspraken met de “betonketen” en bij concrete bouwprojecten als de
knoopkazerne. Deze en andere kennis wordt zoveel mogelijk verspreid in de regio, bijvoorbeeld via
het rapport dat TNO heeft gemaakt over de circulaire potentie in de regio, en bijeenkomsten van de
EBU . Op 30 november tijdens het U10 beraad(t) zijn kennis en mogelijkheden gedeeld met de
aanwezige raadsleden. Zij formuleerden stevige ambities, waar de bestuurstafel in 2017 mee verder
kan

