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De gemeente Utrecht steunt het Nederlandse beleid om klimaatneutraal te worden en 
verdere klimaatverandering te voorkomen. Daarvoor werkt de gemeente aan verschillende 
klimaatdoelen. De Rekenkamer Utrecht heeft onderzocht wat de gemeente doet om die 
doelen te bereiken en of de gemeenteraad daar genoeg informatie over krijgt. Over dit 
onderzoek stuurde de rekenkamer een brief aan de gemeenteraad (download hier). De 
rekenkamer vindt dat de informatie completer kan. 

De plannen van de gemeente Utrecht om de klimaatdoelen te halen staan in verschillende 
documenten, zoals het Energieplan uit 2016 en het Coalitieakkoord uit 2018. Om de plannen uit te 
voeren, stelt de gemeenteraad ieder jaar geld beschikbaar. In 2020 was dit 5,1 miljoen euro. Met 
dit geld voert de gemeente 60 verschillende projecten uit. Deze gaan bijvoorbeeld over 
energiebesparing, zonnepanelen, elektrisch koken en duurzame energie. De gemeente wil graag 
dat inwoners, organisaties en bedrijven zélf aan de klimaatdoelen werken en zelf de maatregelen 
betalen. Daarbij wil de gemeente helpen en informatie geven. Daarom gaan de projecten van de 
gemeente vooral over kennis verzamelen, adviseren en samenwerken.  

De gemeenteraad moet controleren hoe het gaat met de klimaatdoelen en de projecten in Utrecht. 
Ook moet de gemeenteraad weten of het geld voor de plannen goed wordt besteed. Het college 
van burgemeester en wethouders stuurt daarom op verschillende momenten documenten met 
informatie naar de gemeenteraad. De rekenkamer heeft deze documenten bekeken en vindt dat de 
informatie completer kan. Er ontbreekt namelijk een overzicht waarin staat welke projecten er zijn 
en hoeveel geld ze kosten. De rekenkamer heeft dit samen met ambtenaren van de gemeente 
uitgezocht en in een overzicht gezet voor de gemeenteraad.    

De rekenkamer adviseert de gemeenteraad om duidelijke afspraken te maken met het college van 
burgemeester en wethouders over de informatie die nodig is. Bijvoorbeeld over wat de projecten 
opleveren, hoeveel geld ze kosten en of de doelen worden bereikt. De rekenkamer vindt het ook 
een goed moment voor de gemeenteraad om te kijken of de aanpak van de gemeente moet 
veranderen.  

Na deze brief gaat de rekenkamer door met het onderzoek naar de energietransitie. Zo 
onderzoeken we in 2021 een aantal projecten van de gemeente. We kijken dan naar de kosten 
van projecten en wat de projecten opleveren. En we onderzoeken hoe de gemeente inwoners van 
Utrecht en de gemeenteraad betrekt bij de projecten.  
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