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Bijlage 1 – Uitvoeringsprogramma – Projecten en e-deals 

Bij aanvang van het Uitvoeringsprogramma 2013-1016 starten we met een overzichtelijke lijst van 

projecten.  Hierbij ligt de nadruk in eerste instantie op projecten waar de gemeente het voortouw 

neemt om partners te zoeken, partijen te verbinden en uiteindelijk een vorm van commitment te 

verkrijgen. Dit gebeurt in de vorm van e-deals, een lokale variant op de Green Deals van de 

rijksoverheid. Het aantal e-deals is op voorhand niet vastgelegd, het Uitvoeringsprogramma is hiermee 

een levend document waar op ieder moment in de tijdslijn 2013-2016 projecten aan kunnen worden 

toegevoegd, maar waar ook e-deals (na succesvolle afronding of door onverhoopte niet 

realiseerbaarheid) uit kunnen verdwijnen. E-deals zijn ook nadrukkelijk niet alleen een afspraak tussen 

gemeente en partners, we stimuleren partners in de stad ook e-deals met elkaar af te sluiten zonder 

tussenkomst van de gemeente. Ons uiteindelijke doel voor de komende 4 jaar is het op gang brengen 

van een beweging, waarbij partijen in de stad elkaar vinden in, ondersteunen bij en zich hardmaken 

voor het realiseren van de doelstellingen gekoppeld aan Delft energieneutraal 2050. 

Voor de e-deals richten we ons op de volgende sectoren; 

• Wonen 

• Werken 

• Verkeer en Vervoer 

• Duurzame Energie 

De uitvoering van de sectorale e-deals vraagt om een gedegen instrumentarium inzetbaar ten 

behoeve van de uitvoerbaarheid, financierbaarheid en zichtbaarheid van de projecten.  We zetten met 

dit instrumentarium nadrukkelijk in op maatwerk, zodat we ons bij aanvang van het 

Uitvoeringsprogramma niet vastleggen aan strakke kaders.  

Het instrumentarium biedt de volgende ondersteuning: 

• Financieel 

• Onderwijs + Innovatie 

• Structuur / organisatie 

• Communicatie / Marketing 

 

 

Bij aanvang van het Uitvoeringsprogramma staan de volgende e-deal/projecten vast of zijn in 

verregaande voorbereiding: 
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Algemeen 

E-deal Delft energieneutraal 2050 

Omschrijving  De invulling van de doelstelling Delft energieneutraal 2050 vraagt om 
samenwerking met en tussen de partners in de stad. Met de algemene e-deal 
spreken de partijen in de stad hun commitment uit aan de doelstelling en 
spannen zich in invulling te geven aan hun rol in deze. 

Doelstelling Met de algemene e-deal creëren we gezamenlijkheid in en commitment aan de 
aanpak en invulling van de doelstelling Delft energieneutraal 2050 

Resultaat Jaarlijks 10 nieuwe ondertekenaars algemene e-deal 

Partners Toezeggingen door:  Deltares,  
   Reinier de Graaf Gasthuis,  
   DuWo,  
   Technische Universiteit Delft,  
   MKB Delft, 
   Haagse Hogeschool, 
   ENECO 

CO2-reductie Niet van toepassing 

Budget € 10.000,- 

Uren gemeente 200 

 

Projecttitel Coördinatie Uitvoeringsprogramma 

Omschrijving  De vorm van het Uitvoeringsprogramma vraagt om een proces waarbij we 
continue de dialoog met de partijen in de stad opzoeken om de beweging 
richting Delft energieneutraal te blijven voeden en aanjagen. 

Doelstelling Partners in en van de stad stimuleren en vinden elkaar in projecten ter invulling 
van de ambitie Delft energieneutraal 2050. 

Resultaat Jaarlijks 5 nieuwe projecten voor het Uitvoeringsprogramma 

Partners Gemeente Delft 

CO2-reductie Niet van toepassing 

Budget € 10.000,- 

Uren gemeente 800 uur  
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Wonen 

Projecttitel Bestaande stad bespaart energie – energiebesparing particuliere woningen 

Omschrijving  Gemeente Delft heeft in de periode  2008-2012 bijna alle Delftse wijken 
aangedaan met de campagne Steek Energie in je Woning. Nu laten we de markt 
aan zet. We leveren uiteraard wel onze bijdrage aan dit proces, door met 
consortia van marktpartijen concrete projectafspraken te maken en daar waar 
noodzakelijk ondersteuning in het proces te verlenen.  

Doelstelling Stimuleren van woningeigenaren om energiebesparende maatregelen te treffen. 

Resultaat 5% van de woningeigenaren treft maatregelen met gemiddeld 25% 
energiebesparing 

Partners Gemeente Delft 

CO2-reductie  1,25 kton 

Budget Nader te bepalen 

Uren gemeente 800 uur / 4 jaar 

 

E-deal (i.o) Delft E-design - energiebesparing in de bestaande woningvoorraad 

Omschrijving  In het consortium werken partijen uit de stad (architecten, bouw fysisch 
adviseurs, installateurs, ontwerpers etc) samen aan een generieke methode om 
de bestaande woningvoorraad te verduurzamen. De woningeigenaar, het gedrag 
en de vraag van deze eigenaar staan in deze centraal. Het consortium gaat aan 
de slag met een viertal pilots, variërend van klushuizen in corporatiewoningen tot 
een aanpak voor vooroorlogse woningbouw. 

Doelstelling Het ontwikkelen van een generieke methodiek om de bestaande 
woningvoorraad te verduurzamen.  

Resultaat Nog nader te bepalen 

Partners Consortium E-Design Delft, Gemeente Delft 

CO2-reductie  

Budget  

Uren gemeente Verwerkt in project Bestaande stad bespaart energie 

 

Projecttitel Energiebesparing lage inkomens 

Omschrijving Meer en meer mensen met een laag inkomen worden geconfronteerd met een 
energierekening die een groot deel van de maandelijkse lasten inneemt. Door 
het combineren van verbetering van  de woning, het creëren van bewustwording 
van zowel energiegebruik en –besparing en training via het bijstand-programma 
wordt getracht de problematiek van energiearmoede aan te pakken. 

Doelstelling Het aanpakken en voorkomen van energiearmoede bij de huishoudens met een 
laag inkomen. 

Resultaat Nog nader te bepalen 

Partners Corporaties (nog nader te bepalen), Gemeente Delft, ENECO (??) 

CO2-reductie Nog nader te bepalen 

Budget Nog nader te bepalen 

Uren gemeente 200 uur 
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Projecttitel Duurzame energievoorziening Spoorzone 

Omschrijving  De gemeente Delft ontwikkelt de Spoorzone; een gebied van 20 ha groot  met 
een nieuwbouw programma van circa 1200 woningen en 40.000 m2 overige 
functies. De gemeente Delft heeft zich in een eerdere fase uitgesproken om van 
Spoorzone een zeer duurzame wijk te maken, wat in opdracht van OBS is 
geconcretiseerd in een haalbaarheidsonderzoek naar een Breeam “Excellent”-
score. Om invulling te geven aan de hoge ambities voor de Spoorzone zijn een 
4-tal opties ten behoeve van de warmtevoorziening mogelijk, van individuele 
WKO tot een hybride systeem met het Smart Thermal Grid van de TU, van 
conventioneel tot innovatief en vooruitstrevend.  

Doelstelling Realiseren van een duurzame warmte- en koude voorziening voor de woningen 
en utiliteit binnen het Spoorzone gebied 

Resultaat Een (al dan niet) collectief systeem op basis van hernieuwbare bronnen voor 
verwarming (en koeling) van de woningen en utiliteit in Spoorzone 

Partners OBS 

CO2-reductie Max. 850 ton/jr  

Budget € 25.000,- (co-financiering) 

Uren gemeente 1200 

 

Werken 

E-deal (i.o) Green Village 

Omschrijving Op de TU-campus wordt een faciliteit gerealiseerd waar onderzoekers en 
ondernemers elkaar ontmoeten rond innovatie en duurzaamheid in een 
attractieve omgeving met vele innovaties. De Green Village zal energieneutraal 
worden met uiterst innovatieve technieken, zoals een gelijkspanningsnet en 
elektriciteit leverende waterstofauto’s. Maar uiteraard worden ook beproefde 
technieken toegepast zoals zon en wind voor de eigen, duurzame, 
elektriciteitsopwekking. 

Doelstelling Stimuleren van samenwerking tussen bedrijven en wetenschap rond duurzame 
ontwikkeling en creëren exposure voor de kennisregio Delft. 

Resultaat Een duurzaam ingericht, autarkisch dorp op het voormalige Bouwkunde terrein 
van de TU Delft, met vestigingen van bedrijven en wetenschappers, 
horecavoorzieningen en een ambitieus evenementen en PR programma voor 
verschillende doelgroepen. 

Partners Tientallen grote en kleine, innovatieve bedrijven, onder coördinatie van: 
- TUDelft  
- Brinkgroep 
- Kirkman Company 

 

CO2-reductie Nader te bepalen 

Budget  
Uren gemeente 200 

 

Projecttitel Smart Thermal Grid TU Delft 

Omschrijving De gebouwen van op de TU-campus worden voor een groot deel verwarmd door 
warmte uit de WKC op de het terrein. Doel is de warmtelevering efficiënter en 
duurzamer te maken. De eerste stap is efficiency verbetering door cascadering 
van de warmtetoevoer: gebouwen die hoge temperatuur water nodig hebben 
voeden met hun retourleiding de gebouwen die met lagere temperaturen 
uitkunnen. De gebouwen zullen zodanig worden aangepast dat deze 
cascadering mogelijk is. 
Op termijn beoogt de TU de warmtevoorziening verder te verduurzamen door 
toepassing van geothermie 

Doelstelling Een energie-efficiënte en op termijn duurzame warmtevoorziening 

Resultaat 25% CO2-reductie ten opzichte van huidige warmtevoorziening 

Partners TU: FMVG 
Imtech 
EBN 
DWA 
Deltares 



Versie 14-01-2013 

  

Priva / van Beek ingenieurs 
Deerns 
WDEB 

CO2-reductie  

Budget  

Uren gemeente 50 

 

E-deal (i.o) Energiebesparing MKB 

Omschrijving In de lijn van de landelijke Green Deal MKB onderzoeken MKB Delft en 
Gemeente Delft de mogelijkheden tot samenwerking om mkb-bedrijven te 
ondersteunen bij het verbeteren van hun energie-efficiency.  In eerste instantie 
worden op  initiatief van MKB Delft in informatiebijeenkomsten georganiseerd 
om ondernemers te informeren over het laaghangend fruit. Vervolgens zal 
opschaling plaatsvinden. 

Doelstelling Ondersteunen bij het weghalen van drempels, die bedrijven beperken om actief 
aan de slag te gaan met energiebesparing 

Resultaat Nader te bepalen in de e-deal 

Partners MKB Delft 
Midden – en Kleinbedrijf 
Gemeente Delft 

CO2-reductie 10 kton CO2 

Budget Nader te bepalen 

Uren gemeente 200 

 

Projecttitel Energiebesparing bedrijven – intensivering handhaving Wet milieubeheer 

Omschrijving Volgens de wet Milieubeheer moeten bedrijven energiebesparende maatregelen 
treffen die rendabel zijn (terugverdientijd 5 jaar) ook daadwerkelijk treffen. Met 
(intensivering van) Handhaving van de Wet milieubeheer kan in potentie een 
forse CO2-reductie gerealiseerd worden. Afgelopen jaren heeft de gemeente 
een convenant afgesloten met de supermarkten, een soortgelijk convenant met 
andere sectoren als zorginstellingen zal bijdragen aan het ‘vrijwillig’ in plaats van 
verplicht treffen van energiebesparende maatregelen. 

Doelstelling Gebruikmakend van de Wet milieubeheer, bedrijven aanspreken op de 
verplichting om rendabele energiebesparende maatregelen te treffen. 

Resultaat Bij alle bezochte bedrijven is energiebesparing aandachtspunt 

Partners Gemeente Delft – Omgevingsdienst Haaglanden 

CO2-reductie Potentieel 50 kton CO2 

Budget  

Uren gemeente  

 

Verkeer en Vervoer 

Projecttitel Maatwerkdistributie 

Omschrijving Leveranciers van buiten Delft kunnen hun goederen afleveren bij een 
stadsvervoerder die op een goed bereikbare plaats is gevestigd. Deze 
stadsvervoerder plant zijn route in de binnenstad zodanig dat hij op 
efficiënte wijze alle goederen kan afleveren, met behoud van hetzelfde 
serviceniveau als de leverancier. 

Doelstelling Het bundelen van inefficiënte goederenstromen ter verbetering van de lokale 
luchtkwaliteit. 

Resultaat  

Partners gemeente Delft, OBP, Connekt, EVO-TLN, Stadsvervoerder, leveranciers, 
TomTom, Panteai 

CO2-reductie Met name van invloed door lokale reductie van uitstoot CO2, NOx, fijnstof 

Budget Onderdeel van Milieuzone ring Binnenstad 

Uren gemeente Onderdeel van Milieuzone ring Binnenstad 
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Projecttitel Ekolectric 

Omschrijving  De Smart is een kleine stadsauto die makkelijk kan worden omgebouwd van 
benzinemotor naar elektrische aandrijving. Bij de TU is inmiddels een prototype 
ontwikkeld die technisch goed scoort. Dit model kan 80 km lang 80 km per uur 
rijden. Een uitstekend concept voor stadsvervoer. 
Door oude auto’s met versleten motoren te gebruiken bereiken we een 
dubbelslag: minder grondstoffen, minder CO2-emissies en bovendien schonere 
lucht. De gemeente Delft wil de Ekolectric inzetten voor een leasesysteem 
waarmee bezoekers, maar vooral buitenlandse studenten en werknemers in 
Delft in de gelegenheid worden gesteld zich met schone voertuigen door de stad 
te begeven. 

Doelstelling Het ontwikkelen van een aandrijf- & energiemodule voor het ombouwen van 
kleinere brandstof auto’s tot een Full Electric Vehicle, bruikbaar voor 
bedrijfsvervoer voor kortere afstanden, woon-werk-verkeer < 40 km, 2

e
 

(gezins)auto. 

Resultaat Een prototype van een Full Electric Vehicle, met de volgende kenmerken: 
- Maximum snelheid is minimaal 80 km/uur  

- 80 km als minimale actieradius (gemiddeld rijdt de Nederlander niet 
meer dan 40 km op 1 dag)  

- Budgettair aantrekkelijk 

- Universeel en flexibel ‘opschaalbaar’ 

Partners TU-Delft 
Accenda 
Taurus 
Haagse Hogeschool 
BVMT 
Gemeente Delft 

CO2-reductie Met name van invloed door lokale reductie van uitstoot CO2, NOx, fijnstof 

Budget Onderdeel van Milieuzone ring Binnenstad 

Uren gemeente Onderdeel van Milieuzone ring Binnenstad 

 

Duurzame Energie 

Projecttitel Warmtebedrijf Eneco Delft b.v 

Omschrijving Warmtebedrijf ENECO Delft b.v. onderzoekt samen met haar aandeelhouders 
de mogelijkheden om de CO2- en duurzaamheidsdoelen via een wijziging in 
focus en activiteiten alsnog te realiseren. Wijziging in focus en activiteiten, 
aangezien de geplande verduurzaming en uitbreiding van de warmtelevering in 
Delft niet gaat plaatsvinden. Als alternatief onderzoekt ENECO ESCO kansen 
voor: 

- verduurzaming van woningen d.m.v. zon-PV; 
- energiebewustwording door bijvoorbeeld het inzetten van energiemeters 

het gebruik ondersteunen door campagnes; 
- het verduurzamen van commercieel en maatschappelijk vastgoed door 

middel van ESCO-costructies 

Doelstelling CO2-emissie reductie van 18,5 kton in 2020 

Resultaat Nog nader te bepalen 

Partners Nog nader te bepalen 

CO2-reductie Nog nader te bepalen 

Budget - 

Uren gemeente Nog nader te bepalen 

 

Projecttitel Lokale initiatieven voor zon-pv en duurzame energie coöperaties 

Omschrijving  Steeds meer bedrijven en burgers willen hun eigen energie produceren. De 
mogelijkheden om dit te doen groeien, mede door dalende investeringskosten 
(vooral bij zonne-energie) en stijgende energielasten. De energiecoöperatie lijkt 
een haalbaar model om grootschalig duurzame energie in de wijk of op een 
bedrijventerrein te realiseren. De gemeente helpt initiatiefnemers waar nodig 



Versie 14-01-2013 

  

met kennis, waarbij we er vanuit gaan dat de coöperaties zelf zorgen voor 
financiering. Eventuele aanvullende financiering of garantstellingen moeten per 
geval worden afgewogen 

Doelstelling In 2013: minimaal 1 initiatief gerealiseerd 
2016: meerdere coöperaties zijn operationeel 

Resultaat 10 grootschalige duurzame energie projecten in Delft 

Partners Gemeente Delft 
Bewoners 
Wijkraden 

CO2-reductie 50 ton  

Budget Nader te bepalen 

Uren gemeente 200 

 

Projecttitel Beleidsregel Bodemenergie 

Omschrijving Per 1 juli 2013 worden gemeenten bevoegd gezag voor gesloten 
bodemenergiesystemen.  We beogen: 
1) doelmatig gebruik van bodemenergie. Bij doelmatig gebruik gaat het om 
optimaal gebruik van de potentie van de bodem om energie te leveren. Daarbij 
gaat het enerzijds om een zo goed mogelijk rendement van een systeem op een 
bepaalde locatie (een goed ontwerp en goed beheer) en anderzijds om de totale 
energieproductie van meerdere systemen in een gebied. Bij dit laatste geldt het 
voorkomen van negatieve thermische interferentie en om een optimale 
onderlinge ordening van bodemenergiesystemen. 
 2) bescherming van aanwezige belangen naast het voorkomen van thermische 
interferentie, zoals voorkomen van verzakkingen, bescherming van flora en 
fauna, voorkomen schade aan kabels en leidingen, op de juiste manier lozen 
van afvalwater, voorkomen van bodemverontreiniging. 
  

Doelstelling Het optimaal benutten van de potentie van de bodem om energie te leveren door 
het opstellen van regels voor benutting van deze energie (ordeningsregels) 

Resultaat Een beleidsregel voor gesloten bodemsystemen binnen de Delftse 
gemeentegrenzen. 

Partners Gemeente Delft, Provincie Zuid-Holland, TU Delft 

CO2-reductie In potentie 50% reductie, kton per project te bepalen 

Budget Nader te bepalen 

Uren gemeente 150 

 

E-deal (i.o) Zon voor scholen 

Omschrijving  Scholen hebben een groot dakoppervlak waar vaak veel zonnepanelen op 
kunnen. Het project beoogt ouders en buurtbewoners uit te nodigen een 
financiële bijdrage te leveren aan een zonne-energiesysteem. Dat kan onder 
andere door hen daarmee lid te maken van een coöperatie die de investering 
doet. De ouders en buurtbewoners delen inde  eventuele winst op de langere 
termijn. De coöperatie kan ook via gezamenlijke inkoop panelen verzorgen voor 
de woningen in de buurt. 

Doelstelling 2013: 1 school waar dit concept succesvol is toegepast 
2014 e.v. per jaar minimaal 2 scholen waarbij dit concept succesvol is toegepast 

Resultaat In 2016 is er bij minimaal 10 scholen het concept succesvol toegepast met als 
resultaat 60 – 100 kWpiek aan zonne-energie 

Partners Arthur Hilgersom (inwoner en initiatiefnemer) 
Zonnepanelenleverancier 
Rabobank (voorbeeld) 
Gemeente Delft 

- Cluster Samenleving Onderwijs 
- Cluster Ruimte 

 

CO2-reductie 30 – 50 ton (op basis van 60 – 100 kWpiek) 

Budget Nader te bepalen 

Uren gemeente 100 
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Gemeentelijke organisatie 

Projecttitel Gemeentelijke gebouwen klimaatneutraal 2015 

Omschrijving De gemeente Delft streeft naar klimaatneutrale gemeentelijke gebouwen. Deze 
definitie dient echter nog nader gespecificeerd en afgebakend te worden. Met de 
verhuizing naar het nieuwe stadhuis in 2016 zal een forse stap worden gezet. 
Het is zaak om nu al te inventariseren welke aanvullende maatregelen nodig zijn 
om het doel te realiseren. 

Doelstelling In 2015 wordt voor de gemeentelijke gebouwen alleen energie van 
hernieuwbare bronnen gebruikt voor het verwarmen, koelen, verlichten en 
overige processen. 

Resultaat 0 ton CO2 emissie gemeentelijke gebouwen 

Partners Gemeente Delft 
…. 

CO2-reductie  

Budget € 100.000,- 

Uren gemeente 400 

 

Instrumentarium 

Financieel instrumentarium 

Projecttitel Energiebesparingsfonds Delft 

Omschrijving  Gemeente Delft stelt een revolverend fonds in om particuliere woningeigenaren 
en sportverenigingen tegen een lage rente een lening aan te vragen om in de 
woning/het vereniging gebouw energetische maatregelen te kunnen treffen. 

Doelstelling Stimuleren van particuliere woningeigenaars en verengingen om met energie 
besparende maatregelen de woning/het verenigingsgebouw te verbeteren. 

Resultaat Een beleidsregel waarmee een revolverend fonds wordt vormgegeven 

Partners Gemeente Delft 

CO2-reductie Nader te bepalen 

Budget € 500.000,- / 4 jaar 

Uren gemeente 200 

 

Onderwijs en Innovatie 

E-deal (i.o) Prototyping Delft Energieneutraal 2050 

Omschrijving  De Haagse Hogeschool en Hogeschool InHolland werken samen met de TU aan 
vraagstukken die vanuit de Delftse samenleving worden gesteld en maken voor 
die vragen prototypes die in principe economisch perspectief hebben. Dit biedt 
ondernemers de mogelijkheid om de prototypes door te ontwikkelen tot een 
verkoopbaar product. Tegelijk levert het veel  leerervaringen op voor de 
studenten 

Doelstelling Nader te bepalen 

Resultaat Nader te bepalen 

Partners Haagse Hogeschool 
Hogeschool InHolland  
TU-Delft 
Bedrijven 

CO2-reductie  

Budget Nader te bepalen 

Uren gemeente 100 
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Structuur & Organisatie 

Projecttitel Adviesraad Klimaat 

Omschrijving  Delft energieneutraal 2050 wordt breed gedragen binnen de Delftse 
samenleving. In verband met de veranderende rol van de gemeente 
nemen bedrijven hun aandeel in deze ambitie. Om deze beweging 
gaande te houden wordt een adviesraad Delft energieneutraal 2050 
gelanceerd. Doel van deze adviesraad is het invulling te geen aan 
de visie Delft energieneutraal 2050 vanuit betrokken partijen door 
gevraagd en ongevraagd de gemeente te adviseren. 

Doelstelling De invulling van de doelstelling Delft energieneutraal 2050 wordt een 
coproductie van de partners in de stad. 

Resultaat Een bestuurlijk platform waar partijen elkaar gevraag en ongevraagd adviseren 
over de invulling van de eigen energie neutrale ambities. 

Partners Nader in te vullen 

CO2-reductie n.v.t. 

Budget € 15.000,- 

Uren gemeente 200 

 

Projecttitel Energieloket Burgers en Bedrijven 

Omschrijving  Om de burgers en bedrijven van Delft een onafhankelijke vraagbaak aan te 
bieden wordt het Energieloket voortgezet. Dit loket dient tevens ter 
ondersteuning van de besparingstrajecten die door partijen in de stad worden 
opgezet. 

Doelstelling Informeren en adviseren van burgers en bedrijven over de mogelijkheden van 
duurzame energie, energiebesparing en mogelijkheden tot financiering 
(subsidie) 

Resultaat Jaarlijks weten 100 burgers en bedrijven het Energieloket te vinden voor advies. 

Partners Gemeente Delft, externe adviseur 

CO2-reductie n.v.t. 

Budget € 75.000,- / 4 jaar 

Uren gemeente 200 

 

Communicatie & Marketing 

Projecttitel Marketingstrategie Delft energieneutraal 2050 

Omschrijving  Energiezuinig handelen hangt nauw samen met energiebesparende 
maatregelen enerzijds en bewustwording van en bekendheid met de 
mogelijkheden van energiebesparing anderzijds. Delft kent legio van goede 
voorbeelden en initiatieven waarmee invulling wordt gegeven aan Delft 
energieneutraal 2050. Gemeente Delft wil de Delftse bevolking, bedrijven, 
instellingen en ook gemeentelijke organisatie stimuleren om nieuwe projecten en 
samenwerkingsverbanden op te pakken om invulling te geven aan de ambities. 
Gemeente Delft neemt, samen met de partijen in de stad, het initiatief om een 
gezamenlijke marketingstrategie en bijbehorende communicatiekanalen voor 
Delft energieneutraal 2050 op te zetten. 

Doelstelling De Delftse bevolking, bedrijven, instellingen en ook gemeentelijke organisatie 
stimuleren om nieuwe projecten en samenwerkingsverbanden op te pakken om 
invulling te geven aan de ambities. 

Resultaat Een marktingstrategie gedragen door de partijen in de stad waarmee de 
komende 4 jaar actief de kansen van Delft energieneutraal 2050 
gecommuniceerd en gepresenteerd worden aan burgers en bedrijven in Delft.  

Partners Gemeente Delft, ondertekenaars algemene e-deal 

CO2-reductie N.v.t. 

Budget € 100.000,-/ 4 jaar 

Uren gemeente 400 
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Projecttitel ENGAGE 

Omschrijving  Delft participeert als lid van Energy Cities in het europese ENGAGE-project, een 
gemeenschappelijke aanpak waarmee de lokale bevolking en bedrijven worden 
betrokken in het bereiken van de lokale en Europese energie- en 
klimaatdoelstellingen.  

Doelstelling Partners in de stad stimuleren tot samenwerking aan de invulling van Delft 
energieneutraal 2050. En daarmee tevens het creëren van bewustwording bij de 
burgers van Delft. 

Resultaat Partijen en burgers van Delft zijn bekend met de ambitie Delft energieneutraal 
2050 en de projecten die hieraan bijdragen. 

Partners De partners in de stad, ondertekenaar van de Algemene E-deal, burgers, 
Gemeente Delft 

CO2-reductie Nader te bepalen 

Budget € 10.000,0 

Uren gemeente 200 

 

 


