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Nota Delft energieneutraal 2050 – Uitvoeringsprogramma Delft 2013-2016 
 
 

Gevraagde beslissing: 
 

Vaststellen van: 
1. de nota Delft energieneutraal 2050, en daarmee 

a. De ambitie Delft energieneutraal 2050; 
b. Het doel voor 2020:  

• 35% CO2-emissiereductie ten opzichte van 1990; 

• het aandeel duurzame energie bedraagt minimaal 15% van het 
totale Delftse energiegebruik; 

• we gebruiken 35% minder energie dan in 1990. 
2. Verordening Energiebesparingsfonds Delft 2013 

 
 
Samenvatting  
 
Delft werkt aan de ambitie om in 2050 een energieneutrale stad te zijn zodat er dan geen 
CO2-emissies meer afkomstig zijn van fossiele energiebronnen. We hebben sinds 1990 flinke 
resultaten geboekt. Zetten we 2011 uit tegen 1990, dan zien we dat we met een CO2-
reductie van 15,5% invulling hebben gegeven aan de doelstelling van 15% reductie in 2012. 
Voor de doelstelling voor 2020 - 35% CO2-reductie, eenzelfde percentrage minder energie 
gebruiken en 15% van het totale Delftse energiegebruik duurzaam opwekken - weten we dat 
we een aanzienlijke inspanning moeten leveren. Hiervoor is een wezenlijk ander samenspel 
nodig van gemeente en alle partners in de stad en een overgang naar een meer door de 
partners gestuurde invulling van de doelstelling. De bereidheid en kennis zijn hiervoor 
aanwezig. Delft als kennisstad heeft met haar kennisinstituten gerenommeerde 
wetenschappers in huis. We hebben geconstateerd dat bedrijven en organisaties willen 
participeren en willen bijdragen aan de ambitie Delft energieneutraal 2050.  
 
Deze beleidsnotitie Delft energieneutraal 2050 beschrijft de Delftse aanpak om een 
energieneutrale stad te realiseren. Het bijbehorende Uitvoeringsprogramma 2013 – 2016 
geeft invulling aan de activiteiten die de komende jaren uitgevoerd gaan worden. 
 
Het maatschappelijk speelveld verandert, er vindt (zeker ook op het thema duurzaamheid) 
een verschuiving plaats van een overheidsgedreven sturing naar een economisch gedreven 
sturing.  Delft speelt hier op in. Wij zijn netwerkgericht: open naar de buitenwereld in gedrag 
en data en wij zijn gericht op samenwerking en interactie met inwoners, ondernemers en 
kennisinstituten. Deze verandering werkt door in de wijze waarop wij nu, anders dan 
voorheen, gaan werken aan “Delft energieneutraal 2050”. Vanuit een meer initiërende rol 
naar een meer regisserende rol, waarbij de verantwoordelijkheid wordt neergelegd bij de 
partijen waar deze verantwoordelijkheid hoort. 
 
Een belangrijk onderdeel in dit proces vormt het maken van afspraken met partijen in de stad 
in de vorm van e-deals (energie-deals, de lokale variant op de nationale Green Deals). Er ligt 
een pakket van e-deals waarmee partijen in de stad, al dan niet in samenwerking met de 
gemeente en elkaar (bedrijven, burgers en onderwijsinstellingen), door middel van concrete 
projecten invulling geven aan de energieneutrale stad. 
 
De uitvoering van de e-deals vraagt om gedegen ondersteuning ten behoeve van de 
uitvoerbaarheid, financierbaarheid en zichtbaarheid van de projecten. Wij nemen de taak op 
ons hiertoe een gedegen instrumentarium voor te ontwikkelen, bijvoorbeeld door het 
beschikbaar stellen van gelden door middel van een laagrentende lening voor particuliere 
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woningeneigenaren. Of door het uitwerken van een sterke marketingstrategie, zodat al onze 
partners (lokaal, nationaal maar ook zeker Europees) geïnformeerd worden over onze 
samenwerking, onze ambities en onze resultaten. 
 
Voor het uitwerken van het instrumentarium maken we gebruik van de beschikbare middelen 
uit het Investeringsplan Klimaatplan, externe financiers en subsidies van derden. 
 
 

1.  Aanleiding 
 

In juni 2011 heeft het College de ambitie “Delft energieneutraal in 2050” vastgesteld na 
kennis te hebben genomen van de studie “De weg naar een energieneutrale gemeente”. De 
studie en ambitie zijn vervolgens ter kennisname aangeboden aan de gemeenteraad. In de 
aanbiedingsbrief heeft het College aangegeven in 2012 een concreet stappenplan uit te 
werken, waarmee we voor de komende 4 jaar (2013-2016) invulling geven aan de route naar 
een energieneutraal Delft in 2050.   
 
 

2.  Wat heeft zich in het verleden afgespeeld? 
 
Delft Energieneutraal in 2050, deze ambitie is in 2011 door het College bekrachtigd na 
kennis te hebben genomen van de studie “De weg naar een energie neutrale gemeente”. 
Met het vaststellen van deze ambitie hebben we een punt aan de horizon gezet en onszelf 
gecommitteerd aan een uitdagende maar realistische ambitie. 
 

2.1  Wat ging hieraan vooraf? 
 

Delft kent al sinds de jaren 90 actief beleid voor energie.  
We zijn begonnen met projecten als onderdeel van het 3D Duurzaamheidsplan als: 

• 100 Delfts Blauwe Daken 

• Duurzame ontwikkeling Zuidpoort gebied 
Vervolgens is met de Kyoto-afspraken uit 1997 en de landelijke stimulans voor Klimaatbeleid 
(BANS), het 3E Klimaatplan 2003-2012 (inclusief benodigde middelen) vastgesteld, in eerste 
instantie om in 2012 tot een CO2-reductie te komen van 35 kton.  
 
In 2008 is deze doelstelling bijgesteld, de destijds nieuwe inzichten lieten zien dat grote 
klimaatverandering alleen af te wenden is bij een aanzienlijke reductie van de CO2-uitstoot. 
Met de Actualisatie Klimaatplan 2008-2012 is een verscherping van de doelstelling 
vastgelegd van 35.000 ton naar 90 kton CO2  (15% CO2-reductie ten opzichte van 1990) in 
2012 en een nieuwe ambitie van 50% CO2-reductie voor 2030. Dat we nog verder moesten 
gaan in reductie realiseerden we ons destijds maar al te goed. Onbekendheid met de impact 
van de ambitie energie- / klimaat- of CO2-neutraal heeft ons toen afgehouden van de 
uitspraak cq vaststelling van de ambitie van neutraliteit.  
 
In 2011 is deze ambitie wel vastgelegd; de studie “De weg naar een energieneutrale 
gemeente” bracht ons inzicht in de daadwerkelijke CO2-uitstoot binnen de gemeentegrenzen 
en de consequenties van de ambitie energieneutraal. Het leverde bovendien een versterkt 
gevoel van urgentie op.  
 
Een belangrijke constatering van de studie is het feit dat we als Gemeente Delft slechts circa 
2% van de CO2-uitstoot direct kunnen beïnvloeden. Deze 2% wordt veroorzaakt door 
elektriciteit- en gasgebruik van de gemeentelijke gebouwen, de gemeentelijke installaties 
(denk hierbij aan Openbare Verlichting en Verkeersregelinstallaties en het gemeentelijk 
wagenpark).  De overige 98% van de CO2-uitstoot komt van de functies Wonen (particulier 
en corporatiebezit), Verkeer en Vervoer en Werken ( bedrijven, zorginstellingen, scholen 
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etc). We hebben dus nadrukkelijk onze partners in de stad nodig om de ambitie 
“energieneutraal in 2050” waar te maken. 
 
 

3.  Waar staan we nu? 
 
Qua proces: 
In het verleden traden we als gemeente voornamelijk op als initiator en trekker van 
energieprojecten en werden projecten gesubsidieerd. Door de veranderingen in het  
maatschappelijk speelveld vindt er (zeker ook op het thema duurzaamheid) een verschuiving 
plaats van een overheidsgedreven sturing naar een economisch gedreven sturing. Dit vergt 
een transitie in werkwijze die we met deze nota inzetten. 
 
Qua feiten: 
Om antwoord te kunnen geven op onze positie nu, moeten we ons nulpunt helder hebben. 
Dit nulpunt is mondiaal vastgesteld op het jaar 1990, toen onze uitstoot van CO2 op basis 
van kentallen berekend circa 600 kton bedroeg.  
 
In 2010 is de eerste CO2-monitor gepubliceerd op basis van daadwerkelijke 
verbruiksgegevens over de jaarschijven 2006/2007. Sinds begin 2012 is Delft gebruiker van 
Energie in Beeld1, waarmee we jaarlijks de energieverbruiken voor voorafgaande jaren 
kunnen analyseren. Gebruik makend van Energie in Beeld hebben we een monitor opgesteld 
voor de jaren 2008 – 2011. In deze monitor is het verschil zichtbaar gemaakt tussen de 
berekening op basis van kentallen (1990) en op basis van daadwerkelijk verbruiksgegevens 
(2008 en volgende jaren). Een meer gedetailleerde versie van de CO2-monitor is opgenomen 
als Bijlage 2 bij deze nota. 
 
In onderstaande tabel en figuur zijn de totale CO2 emissiecijfers gegeven voor het 
particuliere en zakelijke energiegebruik, en voor verkeer.  
 
 
Tabel 1 CO2 emissies 2008-2011 (kton CO2/jr) 

 Sector 1990 2008 2009 2010 2011 

Particulier  108 105 104 100 

Zakelijk  254 249 250 241 

Verkeer en Vervoer  171 168 168 166 

      

Totaal 600
2
 533

3
 522 521 507 

 
 
  

                                                
1
 Energie in Beeld is een dienst van Enexis, Alliander en Stedin waarmee inzage wordt verkregen in het 

energieverbruik in de gemeente. 
2
 1990: uitstoot van CO2 op basis van kentallen 

3
 2008 en volgende jaren op basis van daadwerkelijke verbruiksgegevens 



 

4 
 

Figuur 1 Ontwikkeling CO2-uitstoot per sector 2008 -  2011 (kton CO2/jr) 

 
 
 
Met bovenstaande gegevens kunnen we antwoord geven op de vraag “Waar staan we nu?”. 
We hebben een dalende lijn ingezet, al moeten we daar wel gelijk bij vermelden, dat 
bovenstaande gegevens niet compleet zijn. De gegevens van grootverbruikers en 
warmtelevering ontbreken, evenals de gegevens van opwekking van stroom met zon-PV. 
Terug leveren van stroom van zon-PV wordt nog niet geregistreerd in de database van 
Energie in Beeld, grootverbruikers die direct zijn aangesloten op het landelijk net (niet 
beleverd via Stedin) komen ook niet in de database voor. Voor zowel 1990 als de jaren 2008 
– 2011 gaan we uit van een onzekerheidsmarge van 10%.  
 
Zetten we 2011 uit tegen 1990, dan zien we dat we met een CO2-reductie van 15,5% 
invulling hebben gegeven aan de doelstelling van 15% reductie in 2012. Voor de doelstelling 
voor 2020, 35% CO2-reductie weten we dat we een aanzienlijke inspanning moeten leveren.  
 
Om het beeld compleet te krijgen blijven we de komende periode in gesprek met betrokken 
partijen, met als doel de monitor niet alleen 2-jaarlijks te kunnen actualiseren, maar ook te 
completeren. De opwekking van energie uit hernieuwbare bronnen registreren we, voor 
zover bij ons bekend, in de CO2-projectenmonitor van Haaglanden4, zodat we ook inzicht 
hebben in het aandeel duurzame energie in het totale Delftse energiegebruik. Onderstaande 
tabel geeft een overzicht van de in de CO2-projectenmonitor geregistreerde 
energiebesparing en CO2-reductie. 
 
Tabel 2  Totalen CO2-projectenmonitor Haaglanden  - gemeente Delft 
 

Gemeente Delft CO2-reductie (ton/jr) Energiebesparing (GJ/jr) Duurzame energie-
productie (GJ/jr) 

118 projecten 13.300 72.000 189.300 

 
  

  

                                                
4 www.CO2-monitoring.nl 
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4.  In welk speelveld bevinden we ons? 

 
Het maatschappelijk speelveld verandert, er vindt (zeker ook op het thema duurzaamheid) 
een verschuiving plaats van een overheidsgedreven sturing naar een economisch gedreven 
sturing.  Delft speelt hier op in. Wij zijn netwerkgericht: open naar de buitenwereld in gedrag 
en data en wij zijn gericht op samenwerking en interactie met inwoners, ondernemers en 
kennisinstituten. Deze verandering werkt door in de wijze waarop wij nu, anders dan 
voorheen, gaan werken aan “Delft energieneutraal 2050”.  
 
Delft staat niet alleen in haar streven om in 2050 een energie neutrale stad te zijn. Enerzijds 
geldt de constatering dat voor de invulling van de ambitie een belangrijke rol bij de partijen in 
de stad ligt, anderzijds is Delft ook afhankelijk van haar partners buiten de stad. Deze 
partners hebben ook weer eigen doelstellingen en ambities, waarvoor zij onder andere 
gemeenten als Delft nodig hebben om deze in te vullen. 
 
Begin december is tijdens de Klimaatconferentie in Doha (Qatar) een nieuwe set van 
afspraken gemaakt, betreffende een routekaart naar een nieuw bindend klimaatakkoord als 
opvolger voor het Kyoto Protocol. Dit nieuwe klimaatakkoord zal in 2020 in werking moet 
treden). Tegelijkertijd is het Kyoto protocol (vrijwillig) verlengd tot 2020. 
 
Europa heeft in 2008 haar doelen gesteld, de zogenaamde 20-20-20 doelstellingen voor 
2020: 

- 20% vermindering van de uitstoot van het broeikasgas CO2 

- 20% minder energieverbruik 

- 20% van het totale energiegebruik is afkomstig van hernieuwbare 

 bronnen, zoals wind- en zonne energie 

 
In 2011 heeft de Europese Commissie het Energie-stappenplan 2050 gepresenteerd, met als 
einddoel om in 2050 de CO2-uitstoot met 80% te hebben verminderd. Deze Roadmap 2050 
is niet vastgesteld, maar geldt wel als handleiding voor het beleid van de EC.  
Ons nieuwe kabinet sluit zich qua ambitie van broeikasgassen aan bij de Europese 
doelstelling: internationaal streven naar een volledig duurzame energievoorziening in 2050, 
een 20% reductie in 2020 ten opzichte van 1990 (dit was 30% ten tijde van de Actualisatie 
Klimaatplan 2008-2012), 16% van het totale energiegebruik is in 2020 afkomstig uit 
hernieuwbare bronnen en per jaar wordt 2% minder energie verbruikt. 
 
Het Stadsgewest Haaglanden heeft de klimaatdoelstelling vastgelegd in het Regionaal 
Structuurplan Haaglanden 2020. De doelstelling luidt: 
“De ambitie is dat Haaglanden een klimaat neutrale regio wordt, uiterlijk in 2050. Op weg 
naar een klimaat neutrale regio moet de CO2-uitstoot in 2020 met 30 procent zijn afgenomen 
ten opzichte van 1990, en in 2030 gehalveerd.” 
 
 

5.  Waar willen we naartoe? 
 
Met het transitieproces dat we nu in gang zetten wordt Delft energieneutraal in 2050. Dat is 
ons doel voor de lange termijn.  
We kiezen voor energieneutraal omdat het gevolg van energieneutraliteit is dat er dan geen 
CO2-emissies meer afkomstig zijn van fossiele energiebronnen. De afweging om ervoor te 
kiezen dat Delft uiterlijk in 2050 geen energie van fossiele brandstoffen meer gebruikt doen 
we vanuit de volgende overwegingen:  
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- ZEKER: de vraag naar energie blijft mondiaal stijgen. Omdat de fossiele bronnen op 
termijn opraken en/of lastiger zijn te winnen, komt de leveringszekerheid van energie 
uit fossiele bronnen onder   
druk te staan; 

- BETAALBAAR: de verwachting is dat de eindgebruikerprijs van energie zal gaan 
stijgen en binnen afzienbare tijd hoger zal zijn dan de prijs van energie uit 
hernieuwbare bronnen; 

- SCHOON: de CO2- en fijn stof-emissies als gevolg van het verbranden van fossiele 
brandstoffen zijn hoofdoorzaak van het klimaatprobleem en hebben negatieve 
effecten op de luchtkwaliteit.   

 
Energieneutraal Delft houdt in dat er in 2050 alleen energie van hernieuwbare bronnen (zon, 
wind, biomassa en aardwarmte) wordt gebruikt voor het verwarmen, koelen, verlichten en 
overige processen (ICT, industriële processen, enz) van alle gebouwen (woningen, kantoren, 
bedrijfspanden) en voor het verkeer en vervoer op het grondgebied van Delft. Een ambitie 
waarbij alle zeilen bijgezet moeten worden om dit op een verantwoorde manier te realiseren.  
 
Voor de middellange termijn houden we voor 2030 vast aan de in 2008 vastgestelde 
doelstelling: 
 

- 50% CO2-emissiereductie ten opzichte van 1990; 
- het aandeel duurzame energie bedraagt minimaal 25% van het totale Delftse 

energiegebruik; 
- gebruiken we 50% minder energie dan in 1990. 

 
In 2009 trad Delft toe tot het Covenant of Mayors5. Dit Europese netwerk van bestuurders 
vereist een eenduidig en vastgesteld doel voor 2020. Op basis van de ambitie Delft 
Energieneutraal in 2050 en bovenstaand tussendoel voor 2030 formuleren we voor de korte 
termijn van 2020 de volgende doelstelling: 
 

- 35% CO2-emissiereductie ten opzichte van 1990; 
- het aandeel duurzame energie bedraag minimaal 15% van het totale Delftse 

energiegebruik; 
- gebruiken we 35% minder energie dan in 1990. 

 
 

6.  Wat gaan we daarvoor doen?  
 

 
6.1  Onze strategie en organisatie 

 
De rol van de lokale overheid verandert. Daar waar gemeenten zich in de afgelopen 
decennia de rol toebedeelden van initiator, trekker door middel van beheersingsgerichte 
regie gaat het roer om naar regisserend en meer en meer vanuit een breed gedragen visie 
het initiatief en de verantwoordelijkheid neerleggen bij de partijen waar deze 
verantwoordelijkheid hoort (enerzijds een visionaire en anderzijds een faciliterende regie).  
 
In het verleden traden we als gemeente voornamelijk op als initiator en trekker van 
klimaatprojecten en we hebben vele succesvolle projecten opgeleverd (zie ook § 2.1 en 
www.CO2-monitoring.nl). Daarbij gingen we vaak de samenwerking aan, maar als gemeente 
waren we het merendeel van de tijd in de lead. De maatschappij verandert continu en dit 
betekent dat in het tijdsbestek naar het einddoel “Delft energieneutraal in 2050” we ook onze 
strategie regelmatig zullen moeten herijken. Voor een deel is het ook learning bij doing”. Met 

                                                
5
 http://www.eumayors.eu 
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de veranderende rol van de overheid is er nu  zo een moment. Inmiddels zien we dat er 
steeds meer initiatief vanuit bedrijven en burgers komt. Bedrijven hebben te maken met 
stijgende kosten voor (fossiele) grondstoffen en er is een groeiende groep bewust kiezende 
consumenten die waarde hechten aan duurzaamheid. Burgers hebben de behoefte om in 
hun eigen energie te voorzien en daarmee minder afhankelijk te worden van grote 
energiebedrijven. Bovendien vraagt de huidige crisis innovatieve oplossingen voor nieuwe 
economische groei die gebaseerd is op verantwoord gebruik van beschikbare middelen. Dit 
besef leidt tot een beweging richting duurzaamheid vanuit de samenleving.  
 
Dit alles vraagt om een overgang, naar een meer door de partners gestuurde invulling van 
de doelstelling. Delft als kennisstad heeft met haar instituten gerenommeerde 
wetenschappers in huis. We kiezen ervoor om, aanhakend bij de beweging die het 
Duurzaamheidsplan op gang heeft gebracht, organisaties en bewoners te stimuleren om zelf 
verantwoordelijkheid te nemen voor duurzaam gedrag. Maar, we beseffen dat we met 
stimuleren alleen geen invulling kunnen geven aan de ambitie. We stellen deskundigheid, 
slagkracht, communicatiemiddelen en onze netwerken op een gepaste manier beschikbaar 
ter ondersteuning van dit duurzaam gedrag. 
 
Bij het opstellen van dit Uitvoeringsprogramma 2013 – 2016 hebben we daarom gekozen 
voor een proces waarbij we de dialoog aangaan met de partners in de stad (zowel bedrijven 
als semi-overheids organisaties en burgers). Op basis van de gesprekken werken we e-
deals6 uit, waarin concrete projecten zijn opgenomen die partijen uitvoeren en waarbij de 
gemeente een specifieke rol vervult. Daarnaast bieden we partijen de mogelijkheid een 
“algemene” e-deal te ondertekenen waarmee zij hun commitment uitspreken voor de ambitie 
van de gemeente, zonder dat het direct tot een project leidt.  
 
Met het traject voor het nieuwe Uitvoeringsprogramma 2013 – 2016 willen we de beweging 
richting Energieneutraal Delft versterken en versnellen. We hebben geconstateerd dat 
bedrijven en organisaties hier in mee willen bewegen. De kunst voor de komende jaren is om 
deze beweging gaande te houden. We willen dat de lokale partners zich niet alleen 
committeren maar ook zoveel mogelijk willen participeren en een actieve bijdrage willen 
leveren aan de ambitie Delft energieneutraal 2050. Hier ligt onze voornaamste rol als 
gemeente: de beweging aanjagen en doorzetten in de komende jaren en erna. Begin 2013 
zullen de eerste e-deals worden afgesloten. Vervolgens willen we elk jaar enkele nieuwe e-
deals toevoegen.  
 
Om de beweging te versterken en gaande te houden is coördinatie en communicatie van 
groot belang. Voor de coördinatie willen we zoveel mogelijk aansluiten op bestaande 
(overleg)structuren waar lokale partners al aan tafel zitten, zoals de Technologische 
Innovatie Campus en Delft Amazing Technology. Daarmee zorgen we ervoor dat het 
onderwerp Klimaat en Energie direct gekoppeld wordt aan initiatieven in de stad. In het 
proces van “learning by doing” verwachten we vanuit deze hoek ook ongevraagde adviezen. 
Communicatie draagt bij aan zichtbaarheid van de initiatieven in de stad en ver daarbuiten. 
Daarmee kunnen de gemeente Delft en de lokale partijen zich positief profileren. Door de 
initiatieven zichtbaar te maken beogen we meer initiatieven uit te lokken die leiden tot nieuwe 
e-deals. Daardoor komt de gemeente Delft in een versnelling richting Energieneutraliteit.  
 
  

                                                
6 Lokale variant op de nationale Green Deal, afkorting van energie-deal 



 

8 
 

6.2  Communicatie 
 
Energie en klimaat zijn steeds meer een economische kans en daarmee komen deze 
thema’s steeds meer uit de ‘groene’ hoek. Dat betekent dat er ook een andere toon nodig is 
in de communicatie: minder de dreiging centraal stellen, maar vooral de kansen 
benadrukken. We zullen in een marketingplan onze “verkoopstrategie” verder uitwerken. Dit 
moet leiden tot informatie en inspiratie en daarmee tot nieuwe e-deals. We zetten daarvoor 
diverse communicatiemiddelen in, waarbij we onder andere gebruik maken van ENGAGE, 
een in EU-verband ontwikkelde aanpak waarmee we lokale initiatiefnemers in de picture 
brengen met hun idee of project. Daarnaast denken we aan onder andere een website, 
publicaties in lokale kranten, het gebruik van billboards en andere zichtbare middelen. 
Herkenbaarheid is cruciaal in de communicatie. We voeren daarom voortaan onze 
communicatie over het klimaatbeleid onder een via een prijsvraag te verkrijgen merknaam. 
Daarmee verbinden we alle initiatieven in de stad aan de ambitie Delft Energieneutraal. 
We nodigen lokale partijen uit om ook hier in bij te dragen met content en 
marketingexpertise. Op die manier vergroten we de impact van onze boodschap. 
 
 

6.3  Financiën 
 
De financiering van het Uitvoeringsprogramma 2013-2016 heeft met name betrekking op de 
benodigde formatie, de inhuur van externe deskundigheid en de benodigde 
communicatiemiddelen. Daarnaast zal ook nog een deel van de beschikbare eigen middelen 
worden ingezet ten behoeve van de financiering van de projecten, dit is hieronder verder 
uitgewerkt. 
 
Eigen middelen 
In de meerjarenprogrammabegroting voor 2013-2016 is de volgende reservering voor 
uitvoering van het Uitvoeringsprogramma gemaakt: 
 
Tabel 3 Budget Investeringsplan Klimaatplan (x € 1.000,-) 

 2013  2014 2015 2016 

     

Beschikbaar 777 832 625 530 

Vastgelegd
7
 490 275 - - 

Besteedbaar 287 557 625 530 

 
De budgetten zullen we inzetten naar gelang de vraag uit de projecten, met dien verstande 
dat de volgende instrumenten toegepast kunnen worden, in volgorde van meeste CO2-
reductie per geïnvesteerde € en/of potentie hiervoor. 

- Lening 
o Verordening Energiebesparingsfonds Delft  2013 

- Subsidie 
o Beleidsregel Milieu  - art. 9.1 Reserve energiebesparende maatregelen 

 
Externe middelen 
Een belangrijke bijdrage van Gemeente Delft in de te sluiten e-deals zal zijn het doorrekenen 
van business cases en het faciliteren bij de financierbaarheid van deze cases. We zullen dit 
enerzijds oppakken door in gesprek te gaan en te blijven met externe financiers, anderzijds 
door onze kennis en ons netwerk op het gebied van subsidies van derden (zoals nationaal 
en Europees) optimaal te benutten. 

                                                
7 Gemeente Delft heeft met diverse ontwikkelaars prestatie-afspraken gemaakt, de benodigde middelen welke 
onder de Milieu-beleidsregel hiervoor beschikbaar worden aangeduid als ‘Vastgelegd’. 
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 6.4 Monitoring 
 
Om de projecten en e-deal nauwkeurig te kunnen volgen, formuleren we zo veel mogelijk 
meetbare doelen en geven we op voorhand aan welke indicatoren we gaan monitoren. Het 
belang van de monitor is tweeledig, enerzijds om de voortgang en het behaalde resultaat 
goed inzichtelijk te maken, anderzijds om de bestaande kloof tussen theorie en praktijk 
zoveel mogelijk te slechten om in de toekomst meer conform de praktijk doelstellingen te 
kunnen formuleren. In 2016 zullen we daartoe een zgn. Gateway8 review uitvoeren om 
daadwerkelijk de resultaten van de transitie te bepalen en op basis daarvan het beleid zo 
nodig bij te stellen. 
 
CO2-monitor en projectenmonitor 
Om de vordering richting de doelstelling voor 2020 nauwkeurig te volgen perfectioneren we 
de methodiek voor de CO2-monitor en presenteren we jaarlijks de meest actuele 
emissiegegevens in de gemeentelijke uitgave van Kerncijfers. Daarnaast onderhouden we 
de projectenmonitor9, zodat voor eenieder op elk moment inzichtelijk is welke projecten in 
Delft bijdragen aan de doelstelling Delft energieneutraal 2050. 
 
 

7.  Uitvoeringsprogramma 2013 - 2016 
 
 

7.1  Inleiding 
 
In Bijlage 1 treft u alle projecten en e-deals die op het moment van vaststelling voorzien zijn 
in het Uitvoeringsprogramma. Bij projecten nemen we vooralsnog als gemeente de lead. De 
e-deals leggen de trekkende rol bij onze partners in de stad, als gemeente nemen we in 
deze nadrukkelijk een faciliterende rol aan. 
 
Zoals al eerder is aangegeven zijn we voor de invulling van de e-deals in gesprek gegaan 
met onze partners in en van de stad. Ook hebben we gebruik gemaakt van de ideeën en 
suggesties die gemaakt zijn tijdens de Expertmeeting van 18 mei 2011 en de studie “De weg 
naar een energieneutrale gemeente” die in de aanloop naar het Uitvoeringsprogramma zijn 
uitgevoerd. 
 
De e-deals zijn zoveel mogelijk gedefinieerd aan de hand van de leidende principes  
genoemd in § 5: ZEKER, BETAALBAAR, SCHOON. 
 
Naast de leidende principes houden we vast aan de uitgangspunten uit de Klimaatplannen 
uit ons verleden, namelijk de Trias energetica. Dit betekent dat de E-Deals en projecten zich 
richten op: 
Stap 1  het verminderen van de vraag door energiebesparing  
Stap 2  het toepassen van (lokale) duurzame bronnen 
Stap 3  het optimaliseren van de toepassing van fossiele bronnen betreffende  
  efficiency en betrouwbaarheid.  
  

                                                
8 Een Gateway is een collegiale, vertrouwelijke toetsing van een programma(start), project of organisatie op 

verzoek van een bestuurlijk verantwoordelijke. 
9 www.CO2-monitoring.nl 
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7.2  Sectorale aanpak 
 
Uit § 3 kunnen we de belangrijkste bronnen van CO2-uitstoot herleiden. Dit zijn  

• de bedrijven en instellingen: voor verwarmen/koelen van gebouwen en elektra- en 
gasgebruik voor processen,  

• huishoudens: gas voor verwarmen, warm tapwater en koken en elektriciteit voor 
verlichting/huishoudelijke apparatuur en  

• verkeer en vervoer: naast CO2-uitstoot heeft ook de uitstoot van fijnstof en stikstof 
een negatief effect op de luchtkwaliteit.  

 
Het Uitvoeringsprogramma zal de indeling van de belangrijkste CO2-emmiterende activiteiten 
aanhouden ten behoeve van de onderverdeling van de werkzaamheden: 

• Wonen 

• Werken 

• Verkeer en Vervoer 
 
Verduurzaming van de energievoorziening is in principe onderdeel van alle drie de sectoren. 
Om te voorkomen dat de dwarsverbanden tussen de sectoren op dit vlak ongezien en 
onbenut blijven, lanceren we een aparte sector Duurzame Energie. 
 
 
 Sector Wonen 
 
Willen we in 2050 energieneutraal zijn dan hebben we een belangrijke slag te slaan binnen 
de sector Wonen. De CO2-monitor laat zien dat woningen 34% van de totale Delftse 
hoeveelheid gas verbruiken.  
 
De belangrijkste maatregelen binnen de sector Wonen richten zich op energiebesparing en 
energieopwekking uit hernieuwbare bronnen. In de nieuwbouw worden deze twee 
maatregelen vanuit de rijksoverheid voorgeschreven, met een steeds verdergaande 
aanscherping van de epc (energie prestatie coëfficiënt).  

De bestaande woningvoorraad is daarentegen niet via wetgeving te benaderen en derhalve 
zijn we als gemeente afhankelijk van de welwillendheid van woningeigenaren en 
woningcorporaties om energiebesparende en duurzame energiemaatregelen te treffen en 
daarmee invulling te geven aan onze ambitie. We gaan echter niet achterover leunen om de 
welwillendheid af te wachten, we gaan de woningeigenaren actief aanzetten tot besparing. 
Verder laten we de markt aan zet en faciliteren we daar waar noodzakelijk, bijvoorbeeld bij 
corporaties en de mogelijke inzet van ISV-gelden als instrument om via 
energiebesparingsmaatregelen verbetering van bestaand bezit weer op gang te brengen. 

Dit doen we omdat we hiermee niet alleen invulling geven aan onze Klimaatambities. We 
geven hiermee ook invulling aan de problematiek rondom de oplopende werkloosheid in de 
bouw en de zogenaamde energiearmoede. Recent onderzoek10 heeft aangetoond dat een 
energiebesparing van 2 procent per jaar tot 2020 een extra investering vraagt van in totaal 
circa 20 miljard euro. Tegenover de investeringskosten staan extra jaarlijkse besparingen op 
de energierekening van Nederlandse huishoudens. Deze kostenbesparingen bedragen € 1 
miljard. Afhankelijk van de wijze van financiering kunnen huishoudens als gevolg van de 
investering in energiebesparing maandelijks geld overhouden. Daarnaast leiden de 
investeringen bij bijvoorbeeld installateurs en toeleveranciers landelijk tot netto 
werkgelegenheid van 67.000 arbeidsjaren in 2020. 

                                                
10

 Bouwen en banen - Werkgelegenheidseffecten van energiebesparing in de gebouwde omgeving,  
  SEO Economisch Onderzoek & CE Delft i.o.v Ministerie van Infrastructuur en Milieu, december 2012  
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Om een reductie in de uitstoot in de bestaande woningbouw te bewerkstelligen richt 
Gemeente Delft zich de komende 4 jaar op de volgende onderdelen: 
 
 Programma Energiebesparing bij particuliere woningeigenaren 
Onze focus komt te liggen op de reductie van de warmtevraag in de bestaande 
woningvoorraad. Dit kan bijvoorbeeld door het isoleren van de woningen en toepassing van 
nieuwe technieken voor duurzame warmtelevering. Daar waar we in de voorgaande periode 
als gemeente Delft zelf het voortouw namen om woningeigenaren te ontzorgen bij het treffen 
van maatregelen, laten we de komende periode 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. 
 
 Project Energiebesparing bij lage inkomens 
Meer en meer staat energiebesparing bij de lage inkomensgroep op de agenda. In vijftien 
jaar zijn de energieprijzen ruim drie keer zo hard gestegen als de prijzen van andere 
goederen en diensten. De energieprijzen zijn in januari 2012 bijna 120 procent hoger dan 
vijftien jaar geleden. Ongeveer 75% van de lage inkomensgroep woont in sociale 
huurwoningen, waarbij de energielasten een aanzienlijk deel van de woonlasten uitmaken. 
Een aanpak waarbij vanuit de 3 aspecten woning, inkomen en gedrag wordt gestuurd, lijkt de 
meest complete manier om de problematiek van de zogenaamde ‘energie-armoede’ aan te 
pakken. Met een pilot binnen het programma Energiebesparing bestaande woningbouw 
richten we gezamenlijk met één of meerdere corporaties de pijlen op de woningen met de 
slechtste energielabels, gaan we vanuit de gemeente de bewoners met een 
bijstandsuitkering informeren over en ondersteunen bij het realiseren van energiebesparing. 
 
 
 Sector Werken 
 
De sector Werken heeft met circa 75% een aanzienlijk aandeel in het totale 
elektriciteitsgebruik van Delft. Voor zover bekend wordt dit elektra gebruik voor circa 8,5%11 
ingevuld met elektriciteit uit hernieuwbare bronnen, maar het overgrote aandeel betreft nog 
steeds CO2-emitterende fossiel opgewekte elektriciteit. Naast elektriciteit voor proces 
gerelateerde activiteiten (denk aan pc, verlichting, maar ook koelmachines en elektrische 
warmtepompen) is de CO2-emissie uit de sector Werken ook toe te wijzen aan de warmte- 
en koude voorziening. Ook voor de sector Werken richten de belangrijkste maatregelen zich 
enerzijds op energiebesparing en anderzijds op energieopwekking uit hernieuwbare 
bronnen.  
 
De wet- en regelgeving geeft de gemeente hier meer mogelijkheden om te sturen, maar veel 
bedrijven hebben deze sturende maatregelen niet meer nodig. Voor veel ondernemers wordt 
energiebesparing meer en meer onderdeel van de bedrijfsvoering, niet alleen om de hiermee 
gepaard gaande kostenreductie, maar ook het inzicht dat een duurzaam business model het 
business model van de toekomst is. 
 
De komende vier jaar ligt binnen de sector Werken de nadruk op het stimuleren, faciliteren 
en handhaven. Hiervoor bewandelen we de volgende paden: 

- via de wettelijke taak in het kader van de Wet Milieubeheer; 
- collectieve afspraken met MKB Delft, VNO-NCW Delft over verduurzaming 

  van de aangesloten bedrijven; 
- maatwerk voor individuele bedrijven. 

 
De collectieve afspraken en het maatwerk zullen landen in e-deals, zodat concreet gestuurd 
kan worden op doel, resultaat en inzet van middelen.  

                                                
11

 http://statline.cbs.nl 
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 Sector Verkeer en Vervoer 
 
Verkeer en Vervoer draagt niet alleen aanzienlijk bij aan de uitstoot van CO2 (30%), maar 
heeft door de verbranding van fossiele brandstoffen direct invloed op de concentratie fijn stof 
en stikstofoxiden en daarmee op de lokale luchtkwaliteit. Met de vaststelling van de ambitie 
Delft energieneutraal 2050 nemen we Verkeer en Vervoer op in het Uitvoeringsprogramma. 
Dit doen we omdat we, gelet op het grote aandeel dat Verkeer en Vervoer inneemt in de 
totale CO2-uitstoot, deze sector integraal met de sectoren Wonen en Werken moeten 
aanpakken om onze ambitie Delft energieneutraal 2050 te kunnen waarmaken. 
 
Ook hier geldt de Trias Energetica, eerst reduceren vervolgens verduurzamen.  
 
 
 Sector Duurzame Energie 
 
Duurzame energie loopt dwars door alle sectoren: voor Wonen is verduurzamen van de 
warmtevoorziening prioriteit, voor Werken juist de verduurzaming van de 
elektriciteitsvoorziening. Met name de verduurzaming van de warmtevoorziening vraagt om 
een coördinerende rol vanuit de Gemeente. De leveringsgebieden van het Warmtebedrijf 
(WBED) (o.a Poptahof, Harnaschpolder en Sporthal Buitenhof) zullen adequaat worden 
beleverd. Nieuwe leveringsgebieden zullen (mogelijk) opnieuw aan de markt worden 

voorgelegd. Daarnaast wordt met het opstellen van nieuw bodemenergiebeleid de 
mogelijkheid gecreëerd om optimaal gebruik te maken van de beschikbare en in ontwikkeling 
zijnde technieken voor duurzame warmteopwekking. Spoorzone positioneren we als een 
energieneutrale ontwikkeling met kansen voor een vernieuwende warmtevoorziening. 
 
 
 Sector Gemeentelijke Organisatie 
 
Gemeente Delft draagt als organisatie voor circa 2% bij aan de CO2-uitstoot van Delft. In 
2006 heeft de organisatie besloten om voor de elektriciteitsbehoefte voortaan groene stroom 
in te kopen. Tegelijkertijd zijn diverse gebouw gebonden optimalisaties ingezet. Met de 
komst van Het Nieuwe Kantoor (HNK) worden een aantal energetisch slecht presterende 
gebouwen met ‘ouderwetse’ installaties afgestoten en vervangen door een energiezuinig, 
van WKO en zon-pv voorzien gebouw.  
Met dit gebouw willen we een voorbeeld stellen richting onze partners, maar tegelijkertijd 
beseffen we dat we daarmee nog geen volledige invulling geven aan de coalitieambitie om 
de gemeentelijke gebouwen in 2015 klimaatneutraal te hebben. Het vervolgtraject om in 
2015 klimaatneutraal te zijn en de overige gebouwen hierop in te richten zal de komende 
periode verder ingevuld worden. 
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 Instrumentarium Onderwijs en Innovatie 
 

De uitdagingen waar we voor staan in Delft, maar ook elders in Nederland en in de wereld 
zijn complex en kunnen niet op basis van één insteek worden opgelost. Moderne problemen 
zoals klimaatverandering en grondstof schaarste vragen moderne oplossingen. Dit kan 
alleen wanneer overheden, ondernemers en onderwijs elkaar weten te vinden en tot 
samenwerking en allianties komen. Daarom werken we aan het versterken van de Triple 
Helix:  
 
Figuur 2:  Triple Helix, samenwerking overheid, onderwijs en ondernemers 

 

 
 

Sinds de jaren ’90 is Delft een voorloper op het gebied van klimaatbeleid en al sinds jaar en 
dag een stad van innovatie, misschien wel dé stad voor innovatie. Met de TU Delft, de 
hogescholen en de onderzoeksinstituten heeft Delft een unieke positie die een belangrijke 
bijdrage kan leveren aan de ambities van de stad. De afgelopen jaren heeft de gemeente 
Delft diverse initiatieven ontwikkeld om de innovatiekracht die in de gemeente aanwezig is te 
versterken. De Technologische Innovatie Campus is hierbij een voorname structuur 
waarbinnen partijen gezamenlijk werken aan de profilering van de stad als centrum van 
duurzame innovaties. 
 

Met het instrumentarium Onderwijs en Innovatie ondersteunen we bedrijven en 
kennisinstellingen die innovaties op het gebied van energiebesparing en opwekking van 
duurzame energie als  pilot willen uittesten en/of in de markt willen zetten. We creëren in 
Delft een proeftuin waar innovaties in zowel techniek als proces kunnen worden toegepast. 
Door de samenwerking tussen onderwijs en ondernemers actief te versterken kunnen 
economisch haalbare producten en concepten worden ontwikkeld die bijdragen aan CO2-
reductie. Dit zorgt voor nieuwe bedrijvigheid en daarmee voor nieuwe hoogwaardige 
werkgelegenheid in de stad. Delft Energy Initiative van de TU,  Delft Amazing Technology en 
het programma Prototyping van de hogescholen en de TU zijn belangrijke dragers van dit 
instrumentarium.  
 
We ondersteunen deze initiatieven en helpen bij het invullen van een agenda waarin 
vraagstukken worden gedefinieerd die een relatie hebben met Delft energieneutraal. Op 
basis van de vragen werken de Hogeschool studenten en de TU-studenten gezamenlijk aan 
oplossingen. Daar waar nodig zorgen we voor het met elkaar verbinden van partijen en 
mensen. De betrokken partijen werken de projecten en innovatietrajecten zelf uit. 
Met de nu in gang gezette transitie kiezen we opnieuw voor de voortrekkersrol. 

Overheid

OndernemerOnderwijs


