Help Utrechters door
de gascrisis
De noodzaak om de energietransitie te versnellen is door
klimaatverandering al hoog. Zo meldde het VN Klimaatpanel IPCC
eind februari dat de gevolgen van extreem weer nog ernstiger zijn
dan tot nu toe werd gedacht. Het panel spoort aan tot meer actie
als we de opwarming van de aarde willen beperken tot anderhalve
graad, want de tijd dringt!
De oorlog in Oekraïne maakt de noodzaak om energie te besparen
en zelf op te wekken nog urgenter. Allereerst natuurlijk vanwege
de hoger wordende gasprijzen waarmee huishoudens te maken
krijgen. D66 Utrecht wil voorkomen dat mensen financieel hierdoor
kopje onder gaan. Daarnaast moeten we stoppen met het spekken
van Poetins oorlogskas, nu Rusland de vrede en veiligheid in
Europa bedreigt.
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Wat wil D66 Utrecht?
D66 Utrecht wil zo snel mogelijk een crisisaanpak hiervoor in onze stad. Een
speciaal energiecrisisteam bij de gemeente moet bewoners en bedrijven helpen om
hun panden nog veel sneller te verduurzamen en daarmee energie te besparen of
zelfs op te wekken als dat kan. Ook moet er direct aan de slag gegaan worden met
het eigen gemeentelijke vastgoed, waar nu nog Gazprom-gas door de leidingen
stroomt.
Zo slaan we drie vliegen in een klap:
Onze impact op de klimaatverandering wordt kleiner;
We helpen Utrechters aan een lagere energierekening;
We stoppen met het sponsoren van Poetins oorlogsmisdaden.

Wat stellen we daarom voor?
01. Een energiecrisisteam om Utrechters aan een lagere
energierekening te helpen

We willen snel extra mensen en middelen in het programma Duurzaamheid van
de gemeente, voor een speciaal energiecrisisteam dat Utrechters helpt bij de
verduurzaming van hun woning of bedrijfspand. Dit team helpt bij het vinden
van een oplossing voor hun specifieke situatie, te beginnen bij Utrechters die de
stijgende energieprijzen niet meer kunnen betalen.
Ook gaat dit team aan de slag met energiebesparing en het verminderen van
gasverbruik in het gemeentelijk vastgoed.
Het team is verantwoordelijk voor een snelle verlaging van het Utrechtse
gasgebruik van tenminste 25%.
Het energiecrisisteam helpt bij het beter inregelen van verwarmingsinstallaties
en het sneller isoleren van woningen en gebouwen. Zo kan er sneller meer
energie worden bespaard.
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Ook stimuleert dit team het gebruik van duurzame warmtebronnen zoals
(hybride) warmtepompen en duurzaam gas.
Het energiecrisisteam werkt daarbij intensief samen met woningcorporatie,
energie-, isolatie- en installatiebedrijven en (bewoners) organisaties zoals
Energie-U.
Ten slotte zorgt het energiecrisisteam ervoor dat gemeentelijke gebouwen niet
langer door het Russische staatsbedrijf Gazprom worden verwarmd. D66
Utrecht wil het contract met dit Russische staatsbedrijf liever vandaag dan
morgen ontbinden. We moeten daarom ook klaar staan als gemeente voor om
snel een nieuwe, duurzame aanbieder te kunnen selecteren.

02. Schone stroom uit eigen buurt, betaalbare e-deelauto’s
en klimaatpositieve woningen

Met energievoorziening uit je eigen buurt en stad ben je niet afhankelijk van
dictators. Daarom wil D66 Utrecht dat de ontwikkeling van zonnevelden en
windparken nu eindelijk echt van de grond komt! Wij pleiten voor grootschalige
duurzame energieopwekking in Rijnenburg en Reijerscop.
Maak nieuwbouwwoningen meteen zo duurzaam mogelijk: in ieder geval
energieneutraal en liefst klimaatpositief én klimaatadaptief, dus goed
voorbereid op extreem weer.
Maak het verduurzamen van monumenten makkelijker en daarmee sneller
mogelijk.
Rust grote bedrijfsdaken verplicht uit met zonnepanelen, als dat niet lukt moet
er groen op komen.
Zorg overal voor betaalbare elektrische deelauto’s, ook voor Utrechters die
minder te besteden hebben.
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NU ACTIE!
Het is duidelijk dat we snel tot actie moeten overgaan om deze crisis zo goed
mogelijk te kunnen doorstaan. Daarom wil D66 Utrecht dat we direct een
energiecrisisteam oprichten om daarvoor te gaan zorgen. En dat moet natuurlijk
samen met de Utrechters en Utrechtse bedrijven gedaan worden. Want alleen
samen zijn we sterker en ook sneller deze crisis de baas!
Wat zijn jouw ideeën?
We horen jouw ideeën graag hoe we uit deze crisis komen. Neem vooral contact
met ons op!
U kunt ons bereiken via:
E-mail: m.koning@d66utrecht.nl
Instagram: @d66utrecht
Twitter: @D66Utrecht
Facebook: @D66 Utrecht
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