Impressie bijeenkomst zakelijk en maatschappelijk vastgoed Overvecht-Noord
aardgasvrij - 9 juli 2019
Op 9 juli vond er een bijeenkomst plaats om ondernemers, instellingen en eigenaren van zakelijk
en maatschappelijk vastgoed te informeren over de plannen om Overvecht-Noord aardgasvrij
te maken. Tijdens deze avond waren verschillende ondernemers en een zorginstelling
aanwezig. Het Energiecollectief Utrechtse Bedrijven (ECUB) en het Energiefonds waren er om
ondernemers te helpen bij het verduurzamen van hun bedrijf.
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Inge van Diest (gemeente Utrecht) vertelt dat er in Overvecht-Noord zo’n 150 bedrijven, scholen,
winkels, kerken en andere gebouwen zijn. Daarvan hebben 42 gebouwen een gasaansluiting. Een
groot deel gebruikt geen aardgas en is aangesloten op een warmtenet. Inge van Diest: “We horen
vanavond graag hoe we u op weg kunnen helpen bij het verduurzamen van uw bedrijf.”
Openingswoord
Wethouder Lot van Hooijdonk licht toe waarom Utrecht aardgasvrij wordt. “Wereldwijd willen we
de CO₂-uitstoot verminderen. In het klimaatakkoord hebben we hierover afspraken gemaakt. In
Utrecht zijn we alvast begonnen met de uitvoering, want die tijd hebben we hard nodig. We
hebben namelijk 120.000 woningen en 6000 gebouwen die aangesloten zijn op aardgas. We
gaan in Utrecht - net als in de rest van Nederland - buurt voor buurt van het gas af.”
Voor Overvecht-Noord worden nu plannen gemaakt, zodat de wijk uiterlijk in 2030 aardgasvrij is.
Overvecht is een wijk die in de jaren ‘60 en ‘70 is gebouwd. Daarom is een groot deel van de
gasleidingen aan vervanging toe. In de wijk is veel corporatiebezit. Door samen te werken met de
corporaties kan een groot deel van de wijk worden verduurzaamd. Dat levert de wijk ook wat op,
zoals opgeknapte, goed geïsoleerde gebouwen en woningen. “In Overvecht hebben we 10 jaar
om deze overstap te maken. De gemeente ondersteunt bewoners en bedrijven hierbij. Iedereen
moet in staat zijn de overstap goed te maken.”
Op dit moment denkt de gemeente samen met partners na over geschikte alternatieven voor

aardgas voor de wijk. In 2020 neemt de gemeenteraad hierover een besluit. Ondertussen kunnen
ondernemers alvast nadenken wat de plannen voor hen betekenen en hoe ze energie kunnen
besparen.
Aardgasvrij: wat betekent dit voor ondernemers?
Ruben van Brenk (gemeente Utrecht) vertelt op welke manier de gemeente nu al kan
ondersteunen bij verduurzaming. Er zijn verschillende mogelijkheden:
•
•

U kunt wachten tot er meer duidelijkheid is over de het alternatief voor aardgas .
U kunt nu al slimme maatregelen nemen en energie te besparen. Hiermee bespaart u op
uw energierekening en wellicht gaat uw comfort erop vooruit. Het moment van
vervangingsinvesteringen is een goed moment om maatregelen te nemen.

De gemeente biedt deze ondersteuning:
• gratis hulp voor bedrijven die zonnepanelen willen
• gratis gebruik milieubarometer: hiermee krijgt u o.a. inzicht in uw energiegebruik en tips
om te besparen
•

voor detailhandel: winkeliers krijgen een persoonlijk plan van aanpak. In stappen
vermindert u uw energieverbruik en u ontvangt daarvoor certificaten.

•

Energiefonds: gunstige financiering voor ondernemers die willen verduurzamen

•

subsidies voor verduurzaming via de website van Rijksdienst voor Ondernemend
Nederland
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Gesprekstafels
Wat vinden ondernemers van de ambitie aardgasvrij? Zijn ze al bezig met verduurzamen? En op
welke manier? Wat gaat goed, waar lopen ze tegenaan. En hoe kan de gemeente helpen?
Ondernemers en professionals gaan hierover met elkaar in gesprek.
“Voor veel kleine ondernemers is het een lastige tijd. En aardgasvrij in 2030 lijkt ver weg. We
lopen aan tegen onzekerheden over goede oplossingen en hoge kosten. Dat neemt niet weg dat
we ons moeten verdiepen in verduurzaming en toekomstige ontwikkelingen. Als ondernemer moet
je voorbereid zijn op de toekomst.”

“De instrumenten die de gemeente biedt zijn erg behulpzaam bij het verduurzamen. Door inzicht
te krijgen in je energieverbruik weet je waar het ‘laaghangende fruit’ zit. Namelijk de kleine
maatregelen die veel impact hebben.”
In de gesprekken kwam naar voren:
• Persoonlijk contact is belangrijk om ondernemers te bereiken.
• Ondernemers zijn druk en hebben geen tijd om alles zelf uit te zoeken. Ze hebben
behoefte aan concrete voorbeelden of hulp, waarbij het ook duidelijk is wat het ze
oplevert en welke financieringsmogelijkheden er zijn.
• Communiceer over voorbeeld bedrijven, die al veel hebben gedaan op het gebied van
duurzaamheid.
• Ook het uitwisselen van kennis tussen ondernemers kan een optie zijn, al kunnen
bepaalde oplossingen bedrijfsspecifiek zijn.
Verdere informatie
Meer weten over het vervolg? Kijk op www.utrecht.nl/overvechtnoordaardgasvrij
Wilt u de nieuwsbrief ontvangen? Meld u aan voor de nieuwsbrief
Overvecht-Noord aardgasvrij
Al aan de slag? www.utrecht.nl/duurzaamondernemen

