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Onderschrijven de doelstellingen van het Maastrichts Energie Akkoord 

De Belvédère Wijkontwikkelingsmaatschappij B.V. ontwikkelt op duurzame wijze het gebied Belvédère. Dat houdt in dat bij alle deelprojecten 
(zie overzichtskaart) actief en vooraf wordt gestuurd op het gebruik van duurzame oplossingen die bijdragen aan de doelstellingen van het landelijk 
energie-akkoord ( SER Akkoord). Dat betekent dat binnen het totale programma Belvédère wordt gestreefd naar een jaarlijkse besparing van 
gemiddeld 1,5% op het energieverbruik en een toename van het aandeel van duurzaam opgewekte energie naar 14% in 2020. 

De Belvédère Wijkontwikkelingsmaatschappij B.V. levert haar bijdrage in de verschillende deelprojecten door middel van de volgende concrete 
maatregelen: 

Belvédèreberg: het opwekken van biogas en het plaatsen van zonnepanelen; 
Bosscherveld: biomassacentrale; 
N oorderbrugtracé: het gebruik van LED verlichting; 
Timmerfabriek: Aansluiting op warmtenet Belvédère en isolatie; 
Lumiere: Aansluiting op warmtenet Belvédère en isolatie; 
Pathé: Aansluiting op warmtenet en Groendak; 
Eiffel: Aansluiting op warmtenet Belvédère, plaatsen van zonnepanelen op het dak van het gebouw en isolatie; 
UNU-Merit: Aansluiting op warmtenet Belvédère en plaatsen van zonnepanelen op dak; 
Lindenkruis: Aansluiting op warmtenet Belvédère en plaatsen van zonnepanelen; 
Brikkengebouw: plaatsen van zonnepanelen en plaatsen van een warmtepomp; 
Woningbouw SphinxZuid: Aansluiting op warmtenet Belvédère; 
Lindepoort: Aansluiting op warmtenet Belvédère en plaatsen van zonnepanelen op het dak van het gebouw; 
De Brandweer: Plaatsen van zonnepanelen op het dak van het gebouw; 
De inspanning van de Belvédère Wijkontwikkelingsmaatschappij B.V. is erop gericht om bij nieuwbouw geen aansluiting te realiseren op het 
aardgasnet en dat bij renovatie van bestaande gebouwen, op basis van vrijwilligheid, afspraken worden gemaakt met de ontwikkelaar/initiatiefnemer 
over het wel of niet aansluiten van het gebouw op het openbaar aardgasnet. 
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Monitoring· Jaarlijks 

MAASTRICHT KLIMAATNEU 

Op weg naar een klimaatneutrale t ekomst 

De gemeente Maastricht streeft naar een 100% klimaatneutraal Maastricht in 2030. Dat doen we omdat wij de verantwoordelijkheid voelen en nemen voor 
de generaties na ons en voor een leefbare planeet. We moeten zorgen voor betaalbare, schone en betrouwbare energie voor iedereen. Dat vraagt om meer 
gebruik van (hernieuwbare) energie van de zon, de wind en het water en om verminderen van het gebruik van olie en gas. Die omslag maakt alleen kans als 
iedereen zijn verantwoordelijkheid neemt. En dat lukt alleen als bewoners, bedrijven en organisaties de handen ineen slaan. In Maastricht hebben we die 
ambitie. Met het Maastrichts Energie Akkoord gaan we samen op pad om, vanuit ieders eigen rol zijn, concrete projecten uit te voeren. Elke stap, klein of 
groot, heeft grote waarde. Samen werken we aan een top duurzaam leef - werk- en verblijfsklimaat voor onze bewoners en bezoekers. 
Onder de vlag van het Maastrichts Energie Akkoord werken gemeente, bedrijven, organisaties en bewoners samen aan de ambitie Klimaat Neutraal in 
2030. Voor het Maastrichts Energieakkoord sluiten deelnemers zich aan bij de doelstellingen van het landelijk Energieakkoord en spreken af, te werken 
aan een versnelling naar een energie neutrale samenleving. Dit houdt in een besparing van het finale energieverbruik met gemiddeld 1,5 procent per jaar. 
(het Maastrichtse deel van) 100 peta joule aan energiebesparing in het finale energieverbruik van Nederland per 2020. Een toename van het aandeel van 
hernieuwbare energieopwekking (nu ruim 4 procent) naar 14 procent in 2020. En een verdere stijging van dit aandeel naar 16 procent in 2023. 

Platform COOL 
Het Maastrichts Ener9ie Akkoord wordt ondersteund door Platform COOL waarin meer dan 20 organisaties actief zijn, zoals ENCI, Mosa, Sappi, Sibelco, wonin9bouwcorporaties, de 
Universiteit Maastricht, Zuyd Ho9eschool en bur9erinitiatieven. Samen met de 9emeente heeft het platform onderzocht in welke sectoren de 9rootste kansen li99en voor de omsla9 naar 
duurzame ener9ie en de besparing van fossiele ener9ie. Uit dit onderzoek zijn de vol9ende actielijnen naar voren 9ekomen: Wonen, Industrie, Duurzame Mobiliteit, Gebiedsontwikkelin9 
en de 9emeentelijke or9anisatie zelf. 


