
Energie
transitie

Voorbereid op de toekomst met de Energietransitie
We werken aan een duurzaam Delft waar iedereen prettig kan wonen, werken en recre-
eren. In Delft zijn we al heel lang bezig met duurzaamheid. We werken hier continue aan 
en beginnen niet vanaf  nul. We hebben voor alle duurzaamheidsthema’s al beleid. We 
bundelen de krachten en focussen op vier hoofdthema’s om integraliteit te bevorderen 
en als stad duurzamer te worden. 

Vier thema's
• Groen blauw en gezond: milieuthema’s die te maken hebben 

met fysieke ruimte: ecologie, water, geluid, lucht en bodem

• Circulaire economie

• Klimaatadaptief

• Energieneutraal

De energietransitie valt onder die laatste thema's. Binnen de 

thema’s hebben we verschillende ambities. We gaan in Delft nog 

veel bouwen dus duurzame oplossingen zoals een energieneutrale 

woning, een klimaatadaptieve buitenruimte, hoog waardige 

groene ruimten, goede en voldoende waterberging en -kwaliteit 

en aandacht hebben voor circulariteit, zijn belangrijk als we 

mensen een fijne en gezonde leefomgeving willen blijven bieden. 

Delft is een groene stad
Delft heeft al heel lang een ‘groen college’. Dat zegt ook iets 

over de mensen die in de stad wonen en wat voor kwaliteit 

stad die willen hebben. We schuwen innovatie niet. Voor de 

transitie naar een aardgasvrije warmtevoorziening faciliteren we 

een partnerschap tussen corporaties en een netwerkbeheerder 

om tot een warmtenet met onafhankelijk netbeheer te komen. 

Als Delft gaan we daarvoor. Zo krijgt het warmtenet eenzelfde 

positie met publiek belang als gas en elektra. 

We werken op dit gebied samen met de TU. Voor de versnel-

ling van de energietransitie, maar ook de klimaatadaptatie is een 

living lab als The Green Village in onze stad van groot belang. 

Verbinding met Sterke wijken
Duurzaamheid en daarmee ook de energietransitie is het 

cement tussen de stedelijke bouwstenen die nodig zijn om de 

kwaliteit van de wijken te verbeteren. Investeringen in de 

energietransitie, transformatie van de woningvoorraad en het 

verbeteren en vergroenen van de openbare ruimte gaan vaak 

hand in hand. Wij kiezen daarom voor een integrale gebieds-

aanpak, want uiteindelijk wil iedereen een prettige wijk om in 

te wonen.



We zoeken
We zoeken partners die samen met ons de innovaties van 

onder andere The Green Village in Delft in de praktijk willen 

brengen. 

Energietransitie...
Delft vanzelfsprekend duurzaam!

Meer informatie?
Programmamanager Gebiedsontwikkeling gemeente Delft

Henk Twisk

06 1292 1673

htwisk@delft.nl
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“Duurzaamheid is het cement  

tussen de stedelijke bouwstenen  

en randvoorwaardelijk voor  

andere transities.”

Wethouder Stephan Brandligt


