
Amersfoort CO2-neutraal 2030

Hoe dan?



Context

• 2015 Klimaatakkoord Parijs

› Opwarming aarde <2 ⁰C

• Nationaal Klimaatakkoord

› 49% CO2-reductie in 2030

• Stoppen met gaswinning Groningen

• Amersfoort CO2-neutraal in 2030



Waar hebben we het over

› Veel energie besparen en de rest lokaal 

duurzaam opwekken

› Is 2030 haalbaar?

› In 2017 de opgave in beeld gebracht 2030



Transitie langs 3 sporen

MOBILITEIT

WARMTE

ELECTRICITEIT
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De opgave



033Samen Duurzaam Deals

• 500 elektrische deelauto’s in 2022 in Amersfoort (transitiepad 

mobiliteit)

• Zonne-energie in Amersfoort (transitiepad elektriciteit)

• Duurzaam verwarmd Amersfoort (transitiepad warmte)

• CO2-neutrale bedrijventerreinen in Amersfoort
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Warmtevisie

• CO2-neutrale stad

• Structuur geven aan de verduurzaming 

van de warmtevoorziening

• Aardgaskraan gaat dicht



Doel warmtevisie en routekaart

• Doel warmtevisie: 

• Een gedragen visie die richting geeft aan de transitie naar een 

duurzaam verwarmde gebouwde omgeving

• Voortkomend uit een participatief proces met bewoners, 

ondernemers, instellingen, experts en de Raad

• Doel routekaart:

• Een routekaart met planning en timeline voor wijken, een 

onderbouwde prioritering en schets van oplossingsrichtingen per 

wijk
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Wijkwarmteplan Schothorst-zuid





Verschillende alternatieven voor 
aardgas in de warmtetransitie

Collectief
≥ 70˚C

Restwarmte van 
industrie, biomassa en 

(ultradiepe) geothermie

Innovatie
55-70˚C

Hernieuwbaar gas, 
hoogtemperatuur 

warmtepomp, opslag

All Electric
35-55˚C

Warmtepompen in combinatie 
met zonnepanelen

“All electric”

Collectief 
55-70˚C

Restwarmte van datacenters, 
WKO i.c.m. oppervlakte-

water, AWZI



Energie Transitie Atlas



Alle opties liggen nog open. Wat kan nu al?



Alle opties liggen nog open. Wat kan nu al?



Financiering

• Gekoppeld aan het object (de woning) en niet aan de persoon

› Onafhankelijk van persoonlijke situatie

› Woonlastenneutraal > besparingen dekken de kosten

› Voor meer mensen toegankelijk/aantrekkelijk

› Geen restschuldrisico voor de particulier 

• Met een lange looptijd (30 jaar)

› Lager termijnbedrag > ook verdergaande maatregelen aantrekkelijk

› Mogelijk woonlastenneutraal

• Pilots in Eemnes, Leusden en Amersfoort
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Vragen?


