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Inhoud



Doelstelling gebouwde omgeving (7% van totaal):

• 1 miljoen gebouwen en 7 miljoen woningen in 2050 aardgasloos. In 2022 eigen 
gaskraan dicht (importeren)

• CO2-reductie van 49% in 2030 en 95% in 2050 (t.o.v. 1990) + 100% CO2-neutrale 
elektra productie
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Klimaatakkoord



• Beschrijving hoe het vastgoed in de sector CO2-arm en aardgasvrij wordt gemaakt 
richting 2050

• Verduurzamen op natuurlijke momenten

• Kosteneffectieve aanpak
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Sectorale routekaart
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• Uitwerking in stappen

• Inspelen op maatschappelijke ontwikkelingen

• Aansluiten op de wijkaanpak

• Circulair en klimaatadaptief

• Integraal werken
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Opgave voor gemeentes
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• Doelstelling: 

Landelijke norm van 49% CO2 reductie in 2030 en 95% in 2050

• Definitie klimaatneutraal: 

Alle benodigde energie wordt opgewekt door 100% CO2-vrije 
energiebronnen (gebouw + gebruikers) + aardgasloos

• Focus op de kernvoorraad: 

37 gemeentelijke gebouwen (dienstverlening, sport, cultuur, 
commercieel, monument)
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Doel Stichtse Vecht



Stap 1: Pilots en voorbereiding in 2019 - 2021

• Quickscans Kontek (4 niveaus)

• Energielabels

• Slimme meters 

• Energie Management Systeem

• Optimalisatie installaties gemeentelijk kantoor, Goudestein, brandweer Breukelen

• Sporthal Stinzenhal Breukelen aardgasloos en energieneutraal*

• Zonnepanelen op o.a. 4 brandweergarages
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Aanpak Stichtse Vecht



Stap 2 Opstellen visie en uitvoeringsplan 2021:

• Fase 1: Ambitie bepalen en opstellen afwegingskader 

• Fase 2: Portefeuilleroutekaart met uitwerking op gebouwniveau 

• Start uitvoer vanaf 2021
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Aanpak Stichtse Vecht



• Beleidsplan Stichtse Vecht “Op weg naar nieuwe energie”

• Vastgoednota => 37 gebouwen uit de kernvoorraad (consolideren, investeren, 
heroverwegen)

• Beheerplan gemeentelijke vastgoedobjecten 2020-2029 (MJOP)

• Strategische koers dorpshuizen en wijkcentra

• Erfgoed deal monumenten
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Ingrediënten
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Uitwerken portefeuilleroutekaart:

• Opname gebouwen en inspecties installaties

• Inzicht energiebesparing en reductie CO2-uitstoot

• Financiële consequenties

• Doorkijk richting 2030 en exacte uitwerking voor de komende 3 jaar.

• Optimale scenario: maatregelen die realistisch en kostenefficiënt zijn.

• We volgen de trias energetica.

• We zetten zoveel mogelijk het onderhoudsbudget en de energiewinsten in. 

• Huurder/gebruiker draagt een deel bij (hoogte hangt af van de vastgoedcategorie).

• Focus is energie, bij uitvoering worden ook de onderwerpen binnenklimaat, klimaatadaptatie, 
circulariteit, leegstand en gebruik meegenomen.
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Stappen fase 2 uitwerking 
Portefeuilleroutekaart
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