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De gemeente Utrecht wil graag dat de stad zo snel mogelijk klimaatneutraal wordt. Dit 
betekent dat wat er in de stad gebeurt geen slechte gevolgen heeft voor de opwarming van 
de aarde. Om dat doel te bereiken, werkt de gemeente aan verschillende projecten. De 
Rekenkamer Utrecht onderzocht een aantal van deze projecten en maakte daar een rapport 
over voor de gemeenteraad (download hier). De rekenkamer vindt dat de gemeente vaak 
niet goed weet hoe het met de projecten gaat en wat de resultaten zijn.  
 
Om er aan bij te dragen dat de stad zo snel mogelijk klimaatneutraal wordt, heeft de gemeente het 
Uitvoeringsprogramma Energietransitie gemaakt. Ieder jaar geeft de gemeente daar ongeveer € 5 
miljoen aan uit. Met dit geld voert de gemeente ongeveer 60 projecten uit. De gemeente wil graag 
dat inwoners, organisaties en bedrijven zélf aan de slag gaan. De gemeente wil daarbij helpen en 
informatie geven. De projecten die de gemeente doet gaan daarom vooral over kennis 
verzamelen, adviseren en samenwerken. De rekenkamer heeft voor een aantal van de projecten 
gekeken hoe dat gaat en of met de projecten goede dingen worden bereikt. 
 
De rekenkamer raadt de gemeente aan de keuzes voor de projecten die ze doet beter uit te 
leggen. Bijvoorbeeld door één visie of plan te maken waarin staat hoe de projecten er samen voor 
moeten zorgen dat Utrecht klimaatneutraal wordt. Het is ook belangrijk dat er voor elk project een 
eigen plan is waarin staat wat het doel is, wat er gedaan wordt en wat het kost. De gemeente heeft 
nu nog niet voor elk project een goed plan. Daarnaast vindt de rekenkamer dat de gemeente beter 
moet weten hoe goed of hoe slecht de projecten het doen. Dan kan de gemeente de projecten 
verbeteren. Of projecten stoppen die het niet goed doen.  
 
De rekenkamer is ook projecten tegengekomen die wel een goed plan hebben. De gemeente 
houdt voor deze projecten bij wat er wordt bereikt. Deze projecten lijken het goed te doen. Ze zijn 
daarom een voorbeeld voor de goede manier om een project op te zetten en tussendoor te 
checken. 
 
Er zijn bewoners die zelf, zonder de gemeente, aan de slag gaan om hun huis duurzamer te 
maken. De rekenkamer heeft een aantal groepen bewoners die dit samen regelen 
(bewonersinitiatieven) gesproken. Een deel is tevreden met de ondersteuning vanuit de gemeente. 
Een ander deel heeft meer hulp nodig, maar krijgt die (nog) niet van de gemeente. Bijvoorbeeld bij 
het bekender maken van een idee. De rekenkamer vraagt de gemeente daarom beter duidelijk te 
maken wat de gemeente kan betekenen voor mensen die hun huis willen verduurzamen. 
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