
 
 

 

 

PUBLIEKSSAMENVATTING REKENKAMERRAPPORT  

‘ONBEGONNEN WERK’ 

 

De gemeente Utrecht wil dat in 2040 344 van haar eigen gebouwen energieneutraal zijn. De 

Rekenkamer Utrecht heeft onderzocht of de gemeente dit doel gaat halen. Uit het onderzoek 

(download hier het rapport) blijkt dat tot nu toe twee gebouwen energieneutraal zijn 

gemaakt. Als de gemeente zo doorgaat, zal het volgens de rekenkamer niet lukken om in 

2040 het doel van 344 energieneutrale gebouwen te halen.  

 

De gemeente Utrecht heeft zichzelf doelen gesteld die moeten helpen bij het tegengaan van 

klimaatverandering. Eén van die doelen is om de gebouwen van de gemeente duurzamer te 

maken. Duurzaam zijn bijvoorbeeld gebouwen die goed zijn geïsoleerd en zonnepanelen op het 

dak hebben, zodat ze per saldo geen energie gebruiken. Die gebouwen worden ‘energieneutraal’ 

genoemd. 

 

Al in 2013 besloot de gemeente dat haar belangrijkste gebouwen zuiniger en dus duurzamer 

moesten worden. Dit lukte toen niet doordat er niet genoeg geld voor was. Vanaf 2018 wordt er 

extra geld opzij gezet in de ‘Versnellingsopgave Energieneutraal Kernvastgoed’. De gemeente wil 

daarmee 344 gebouwen in 2040 energieneutraal maken.  

 

In 2023 zouden 57 panden energieneutraal moeten zijn. Uit het onderzoek van de rekenkamer 

blijkt dat er tot nu toe slechts twee gebouwen zijn aangepast. Ook kan de gemeente niet vertellen 

hoe ze het extra geld gaat gebruiken om ervoor te zorgen dat alle 344 gebouwen in 2040 

energieneutraal zijn en of daar voldoende geld voor is. Daarmee is het huidige doel niet te halen of 

te betalen. 

 

De rekenkamer vindt dat de gemeente moet uitzoeken waarom het niet goed lukt om meer 

gebouwen aan te passen dan nu gebeurt. Ook denkt de rekenkamer dat er veel meer geld nodig 

zal zijn dan nu opzij is gezet om het gestelde doel te halen. De gemeente moet veel duidelijker zijn 

over het geld dat nodig is om de doelen te bereiken. 

 

Het is belangrijk dat de gemeenteraad kan zien waaraan de gemeente geld besteedt en of het lukt 

om de doelen die de gemeente zichzelf stelt, ook te halen. De rekenkamer ziet dat de 

gemeenteraad veel informatie krijgt. Maar deze informatie laat niet goed zien hoe het er nu echt 

voor staat met het aanpassen van de 344 gebouwen en wat dat kost. De rekenkamer vindt dan 

ook dat de gemeenteraad hierover betere en meer begrijpelijke informatie moet krijgen.  
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