Het Stadsakkoord impressie van een bijeenkomst op 24 mei jl.
Ambities
De gemeenteraad heeft besloten dat er tussen nu en 2030 40.000 huizen losgekoppeld
moeten worden van het aardgas. En daarna? Na 2030? Dan volgt de rest van de 80.000
huizen die nog niet op stadsverwarming zijn aangesloten zodat Utrecht in 2050 volledig
aardgasvrij is. Maar waar te beginnen? Welke wijk of regio is het eerst aan de beurt. Hoe
maak je een keuze? En hoe zorg je er voor dat die keuze ook gedragen wordt?
Stadsakkoord: een overeenkomst vol goede voornemens
Met praten, héél véél praten. En met íédereen praten: energie-opwekkers, energiedistributeurs, bouwers, investeerders, opleiders, projectontwikkelaars, politici, banken,
beleggers, woningcorporaties, werkgeversorganisaties, installatiebedrijven en een beetje
met de bewoners. Ook de Werkgroep Warm Tuindorp doet mee in dit overlegcircus als een
van de bewoners-initiatieven. Het Stadsakkoord. Een overeenkomst vol goede voornemens
van alle betrokkenen.
Keuzes maken / keuzestress
In de bijeenkomsten rond het Stadsakkoord worden vragen gesteld als: moeten we bij het
loskoppelen van het aardgas voorrang geven aan:
-

wijken die nu het meeste aardgas gebruiken (daar valt Tuindorp dus ook onder)?

-

wijken waar de meeste huizen van corporaties zijn?

-

wijken die het best geïsoleerd zijn?

-

wijken die het dichtst bij een leiding van de stadsverwarming liggen?

Kortom welk type overweging wordt overheersend: politiek, financieel, ideologisch of
gewoon praktisch technisch.
Wat we willen kan niet altijd (onmiddellijk)
Aansluitend op het laatste: wat politiek gewenst wordt is in de praktijk niet altijd
mogelijk: stel dat we allemaal elektrisch gaan koken: de mensen van Eneco –
verantwoordelijk voor de stroomleidingen – vertelden dat het elektriciteitsnet daar nog
niet op berekend is.
Een installateur vertelde dat hij zich zorgen maakte over het gebrek aan deskundig
personeel. Een vertegenwoordiger van een MBO opleiding techniek bracht in dat de
ambities wellicht zullen sneuvelen omdat er te weinig leerlingen zijn die het werk straks
moeten uitvoeren.
“En stel dat overal de straten open moeten voor warmtenet en / of dikkere
elektriciteitsleidingen dan is Utrecht jarenlang onbereikbaar”, aldus een van de sprekers.
Keuzes maken op basis van wat we nu weten?
Kortom ‘’Utrecht van het aardgas af’’ is uiterst complex. Het wordt nog ingewikkelder als
je kijkt naar ontwikkelingen rond techniek en energie. ‘’Wacht op ontwikkelingen rond
waterstof’’, is een veel beleden boodschap. Er is bijna iedere maand wel een nieuwe
vinding. Maar hoe moet je beleid maken? Op basis van wat er nog niet is? De gemeente bij
monde van wethouder Lot van Hooijdonk lijkt te kiezen voor op dit moment bewezen
techniek.

We moeten verder / we hebben je hulp nodig
We kunnen niet niks doen omdat het zo complex is. We moeten verder. Op 19 juni
organiseert de Werkgroep Warm Tuindorp in het Gerrit Rietveld College (vanaf 19.30 uur)
een forumdiscussie over mogelijke scenario’s. Doe mee!!.
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