Hoe beoordelen we straks alternatieven voor aardgas?
Bijeenkomst Overvecht-Noord aardgasvrij – 8 oktober 2019
De samenwerkende partijen werken toe naar een plan, waarin staat welke warmteoplossing voor
Overvecht-Noord het beste past. Dat kan trouwens per buurt anders zijn. Bewoners en ondernemers
kunnen op meerdere momenten meedenken over de alternatieven voor aardgas. Aan hun reacties
wordt veel waarde gehecht. De reacties worden meegenomen in het plan voor de warmteoplossing
voor Overvecht-Noord.
Op 8 oktober kwamen bijna vijftig bewoners naar zalencentrum Vechtsebanen. Zij dachten mee over
het beoordelen van alternatieven voor aardgas. De alternatieven voor aardgas komen later dit jaar in
beeld. Dan nodigen we bewoners en ondernemers uit om de alternatieven te vergelijken en te
beoordelen. Begin 2020 hebben we een voorlopig plan. Ook daarover mogen bewoners en
ondernemers hun mening geven. De gemeenteraad van Utrecht besluit uiteindelijk over het definitieve
plan.
Eerder dit jaar gaven bewoners, ondernemers en de samenwerkende partijen al aan wat zij belangrijk
vinden bij een alternatief voor aardgas. Bureau Over Morgen bekeek alle opgehaalde wensen. Het
bureau maakte er vier hoofdthema’s van en lichtte toe waar die uit bestaan:





Betaalbaar
Duurzaam
Toekomstbestendig
Gevolgen in de woning/gebouw en in de wijk

De wensen en eisen een score geven
Tijdens de avond gaven bewoners aan wat voor hen belangrijk is. Zij gaven de verschillende wensen
en eisen een score. Dat deden ze door ieder 100 punten te verdelen over de vier hoofdthema’s.
Daaruit bleek dat betaalbaarheid voor bewoners bovenaan staat (42 punten). De kosten voor een
alternatief moeten voor iedereen persoonlijk en gezamenlijk betaalbaar en financierbaar zijn. Op de
tweede plek staat duurzaamheid (26 punten). Het alternatief moet voor minder CO2-uitstoot zorgen en
een positief effect hebben op het milieu. Op een gedeelde derde en vierde plek staan
toekomstbestendigheid en de gevolgen in woningen/gebouwen en de wijk (ieder 16 punten). Het
alternatief moet op de korte én lange termijn betrouwbaar zijn. Mensen vinden het ook fijn als er
weinig aanpassingen in huis nodig zijn.
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Wat is doorslaggevend bij een keuze?
In groepjes werd besproken welke wensen voor de deelnemers het allerbelangrijkst zijn. Stel dat er
straks voor een buurt twee alternatieven voor aardgas zijn. Wat maakt dan dat mensen voor de ene of
voor de andere optie kiezen? De verschillende groepen gaven aan:
 Betaalbaarheid is een harde randvoorwaarde. Bewoners verwezen naar de buurtgesprekken
van begin 2019.
 Het kunnen financieren van de investering is belangrijk.
 Mensen willen een lekker warm huis hebben.
 Ze willen geen apparaten die veel ruimte innemen.
 Bewoners vinden het belangrijk dat het alternatief nu én in de toekomst aan hun eisen
voldoet. De oplossing moet het doen.
 Ze willen kunnen kiezen uit verschillende leveranciers.
Een van de groepjes kon niet aangeven welke wensen voor hen het belangrijkst zijn. Zij vinden de
criteria nog onduidelijk en willen wachten op integrale plannen.
Aansluitend lichtten de aanwezige programmapartners toe welke wensen voor hen belangrijk zijn.
 Voor de gemeente Utrecht moet een alternatief betrouwbaar, betaalbaar en duurzaam zijn.
Dat staat in de warmtevisie van de gemeente. Daarnaast wil zij dat mensen keuzevrijheid
hebben en dat de maatschappelijke kosten worden betrokken bij de besluitvorming. Ook zet
de gemeente bij warmtenetten in op open netten.
 Voor de woningcorporaties staat betaalbaarheid voor de huurders voorop. Daarnaast willen zij
op de langere termijn zo veel mogelijk CO₂ besparen.
 Netwerkbedrijf Stedin heeft betaalbaarheid bovenaan staan. Stedin wil geen desinvesteringen
plegen. Bovendien moet er voldoende ruimte zijn in de openbare ruimte om de oplossing te
realiseren.
De avond werd begeleid door bureau Over Morgen. Zij werken de resultaten nu uit in een filter
(beoordelingskader). Met dat filter worden de alternatieven voor aardgas beoordeeld. Wanneer de
samenwerkende partijen daarmee aan de slag gaan, krijgen bewoners en ondernemers opnieuw een
uitnodiging om mee te denken. Meer informatie over het vervolg en wanneer u kunt meedenken, vindt
u in het stappenplan.

Verdere informatie





Meer weten over de wamtevisie? www.utrecht.nl/energie > Zie het kopje Energiebeleid.
Wilt u de nieuwsbrief ontvangen? Meld u aan via deze link op de website.
Al aan de slag? www.jouwhuisslimmer.nl/utrecht.
Kom Gasvrij thuis eens bezoeken aan de Costa Ricadreef 183 standaard op
woensdagmiddag open 13.00-17.00 uur.
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