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Geachte leden van de raad,

Op 27 maart 2017 heeft u de duurzaamheidsage nda 2OI7-2O25 vastgesteld. ln deze
agenda hebben we de ambitie vastgelegd om in 2050 volledig CO-2 neutraal te zijn.
ln uw raad is afgesproken om periodiek te rapporteren over de uitvoering van de
agenda. Met deze brief wíllen wij u informeren over de voortgang van de uitvoering
van de duurzaamheidsagenda. we blikken door middelvan de thema,s Energie,
Afual, Groen en Klimaat, Mobiliteit en gemeentelijke organisatie terug op de
opgestarte en uitgevoerde activiteiten in het afgelopen jaar.

Energie
Duurzaamheidslening en stimuleringslening doelgroepen
U heeft op 29 mei 2oL7 de verordeningen voor de continuering van de
duurzaamheidslening voor particulieren en de nieuw te vormen stimuleringslening
voor doelgroepen (waa ronde r maatscha ppel'rj ke organ isatie, VvE,s,
onderwijsinstellingen en sportverenigingen) vastgesteld. ln totaal is er € 1.300.000,-
beschikbaar in het revolverend fonds.

Over de gehele periode (vanaf 2OI2l zijn er wat betreft de duurzaamheidslening
voor particulieren 71 aanvragen ingediend. Hiervan is één aanvraag nog in
behandeling en zijn 22 aanvragen geweigerd of buiten behandeling gesteld. De 4g
toegekende en (na een positieve krediettoets) gehonoreerde leningen hebben een
totaal bedrag van ongeveer € 290.000,-. Een groot deel van deze aanvragen (a5) had
betrekking op plaatsen van zonnepanelen. samen goed voor 135.000 watt piek. Dit
resulteert in een reductie van ongeveer 60 ton CO2 per jaar.

ln 2O\7 zijn twee aanvragen voor de stimuleringslening ingediend. Beide aanvragen
zijn toegewezen voor een totaal bedrag van ongeveer € 155.000,-. Daarmee wordt
ruim 110.000 watt piek vermogen aan zonne-energie opgewekt en is bij een
sportvereniging de buitenverlichting vervangen voor ledverlichting. ln maart 201g is
de verordening door u herzien. Door de aanpassing van het rentepercentage
verwachten wij dat de lening nog aantrekkelíjker wordt.071 54 58 500

INFO@LEIDERDORP, NL
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Met het instellen van de energieambassadeurs en het opzetten van de Goed

campagne zal, naar verwachting, het beslag op de duurzaamheidslening toenemen.

Regi onaa I e ne rgie o kkoord
ln Holland Rijnland verband (14gemeenten, Provincie Zuid Holland,

Omgevingsdienst West-Holland en Hoogheemraadschap van Rijnland) hebben we

op 27 septe mber 2OL7 het regionaal energieakkoord ondertekend. Met de

ondertekening van dit akkoord hebben we gezamenlijk de ambitie om in 2050 een

energie-neutrale regio te z'rjn en bij te dragen aan de nationale en internationale

klimaat- en energiedoelstellingen. De uitvoering van het regionaal energieakkoord

krijgt, met concrete doelen en projecten, gestalte in zes uitvoeringslijnen:
- Warmte
- Energie en Ruimte
- Energiebesparing
- Zon op daken
- Greenports en energietransitie
- Mobiliteit en energietransitie

Windenergie
De locatiestudie vormt voor ons het uitgangspunt voor het verder uitwerken van de

mogelijkheden voor windenergie in Leiderdorp. Gesprekken met de provincie

hebben nog niet geleid tot een positieve grondhouding voor dit initiatief. De

provincie heeft als standpunt om vooralsnog volledig de focus te leggen op het

realiseren van de huidige opgave voor windenergie (zoals vastgelegd in de Visie

ruimte en mobiliteit). Nieuwe locaties en initiatieven lijken vooralsnog op weinig

draagvlak te kunnen rekenen.

ln regionaal verband werken we in de uitvoeringslijn Energie en Ruimte, door

middelvan ruimtelijke ateliers, aan een plan om wind- en zonne-energie ruimteluk

in te passen. Leiderdorp heeft voor wat betreft windenergie de uitgevoerde

locatiestudie ingebracht en ís actief in de werkgroep. Daarnaast zijn we als

werkgroep bezig om sociaal- en economische beleidskaders op te stellen voor zon-

en windinitiatieven. Met deze kaders willen wij voorwaarden/condities scheppen

waar dergelijke ontwikkelingen aan getoetst kunnen worden. Te denken valt aan de

mate van (financiële) bewonersparticipatie/compensatie (in de vorm van een

wijncoóperatie). Tot Slot is het de bedoeling om samen met de Provincie Zuid-

Holland te komen tot aanpassing van de VRM om op deze manier (juridische) ruimte

te creëren voor de initiatieven.

Ve rd u u rza m i n gstrai e ct sch ol e n

Samen met de Leiderdorpse schoolbesturen zijn we gestart met het verduurzamen

van de schoolgebouwen. Het doel hiervan is om scholen te helpen bij het besparen

en opwekken van energie. We hebben Energiescans beschikbaar gesteld voor de

scholen. Aan dit traject nemen op dit moment L0 basisscholen en 2

kinderdagverblijven deel. ln de tweede helft van 2OL7 is op alle deelnemende

scholen de energiescan uitgevoerd. Op dit moment wordt gewerkt aan de plannen

van aanpak om de geadviseerde maatregelen tot uitvoering te brengen.

Verduurzqmen MKB en sportverenigingen
Voor het MKB en de sportverenigingen in Leiderdorp hebben wij ook energiescans

beschikbaar gesteld om ondernemers en sportverenigingen te stimuleren en te

ondersteunen bij het besparen en opwekken van energie. Aan dit traject hebben 9
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bedrijven en 9 sportverenigingen deelgenomen. Als vervolg hierop worden in 20L8
opnieuw energiescans beschikbaar gesteld voor deze doelgroep.

Verduurzamen Verenigingen van Eigenoren (VvE s)

Vanaf januari 2018 hebben we voor VvE's een energieadviestraject beschikbaar
gesteld ten behoeve van het verduurzamen van hun complex. Voor dit traject
hebben 5 VvE's zich aangemeld. De eerste VvE's zijn al gestart met het
ve rd uu rza m ingstraject.

Warmtevisie
ln 2Ot7 hebben we voor de Holland Rijnland regio een WarmteTransitieAtlas
opgesteld. Deze verzameling van kaarten en analyses geeft ons inzicht in de kansen
voor het verduurzamen de gebouwde omgeving. Als vervolgstap hierop z'rjn we met
de regionale werkgroep warmte gestart om per gemeente een lokale warmtevisie
op te stellen. Op dit moment wordt bekeken hoe dit proces wordt ingericht. Naast
de lokale visies gaan we met de regio een regionale visie opstellen om de lokale
visies met elkaar te verbinden.

Wa rmteleidi ng Rotterdam
De energiecentrale aan de Langegracht in Leiden sluit op l januari 2020. Het
aanleggen van een warmtenet, vanuit Rotterdam gevoed door restwarmte, is het
alternatief om de ruim 8000 woningen in de Leidse regio (waaronder in Leiderdorp)
te voorzien van warmte. Het Warmtebedrijf Rotterdam (WBR) heeft in oktober
2017 een warmteleveringsovereenkomst met Nuon getekend.

Voor de levering van de restwarmte aan de Leidse regio dient de Rotterdamse
haven te worden verbonden met de Leidse regio. Het tracé van het
warmtetransportnetwerk gaat uit van het verlengen van de bestaande
warmtetransportleidingen in Rotterdam en zal lopen via de gemeenten
Lansingerland, Alphen a/d Rijn, Zoeterwoude, Leiderdorp en eindigen op de
Langegracht in de gemeente Leiden.

Optimalisatie tracé
De ambitie van het Rijk is om in 2050 aardgasvrij te zijn in de gebouwde omgeving
De komst van het warmtenet in Leiderdorp brengt kansen met zich mee om deze
opgave (deels) te kunnen versnellen. Bij het optimaliseren van het tracé in
Leiderdorp is o.a. rekening gehouden met het eventueel aansluiten van bestaande
complexen en toekomstige (woning)bouwprojecten. Concreet worden de
nieuwbouwprojecten ROC locatie, Driemaster en Brittenstein aangesloten op het
toekomstige warmtenet. Door deze projecten niet te voorzien van een
gasaansluiting wordt concreet invulling gegeven aan de opgave (Aardgasvrij) voor
Leiderdorp. Tot slot biedt het warmtenet ook kansen voor het aardgasvrij maken
van bestaande wijken waaronder Oranjewijk.

Het tracé voor het warmtenet wordt zoveel als mogelijk gepland onder bestaande
fietspaden. Op deze wijze kunnen we werk met werk uitvoeren en wordt op een
efficiënte wijze het Leiderdorpse fietsnetwerk verbeterd (conform Fietsnota).

Warmtehub
Voor het borgen van de leveringszekerheid, duurzaamheid en betaalbaarheid van de
warmte heeft WBR een warmtehub voorzien in Leiderdorp. Deze warmtehub zal
met een ketelhuis en warmtebuffer onder andere voorzien in de piek-en back-up
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functie. WBR heeft samen met de gemeente Leiderdorp een verkenning uitgevoerd
naar kansrijke locaties voor het in ssen van de warmtehub.

De locatie Willem-Alexanderlaan is meest kansrijke locatie om de warmtehub op te
ontwikkelen. De kansrijkheid van de locatie is bepaald aan de hand van een analyse

naar mogelijke belemmeringen door hindergevoelige functies in de omgeving. Het

principebesluit over deze locatie hebben wij onlangs genomen.

Energie ambassadeurs
Eind 2017 zijn we gestart met het werven van Leiderdorpse Energieambassadeurs.

Het doel van de Energieambassadeurs (EA's) is om het thema energie wijkgericht in

te vullen, waarbij gemeente Leiderdorp eerst een voortrekkersrolvervult en op

termijn vooral faciliterend en verbindend op zal treden. ln totaal hebben 26

Leiderdorpers aangegeven geïnteresseerd te zijn in het Energieambassadeurschap.

Op 23 januari 2018 is in samenwerking met de Omgevingsdienst West-Holland
(ODWH) een netwerkbijeenkomst georganiseerd te gemeentehuis Leiderdorp voor
EA's uit de regio. Op 8 maart 2018 heeft de eerste bijeenkomst plaatsgevonden met
de Leiderdorpse EA's om samen tot een concretere invulling te komen van het

ambassadeurschap. De ambassadeurs zijn al gestart met het voorbereiden van

informatieavonden in de wijken. Vanuit de gemeente worden in 2018

kwartaalbijeenkomsten georganiseerd om de ambassadeurs te ondersteunen. Op 10

april zijn 13 energieambassadeurs voor Leiderdorp benoemd.

Zonnecoóperatie
Wij willen onze inwoners in de gelegenheid stellen om hun eigen duurzame
(zonne)energie op te wekken indien zijzelf geen (geschikt)dak hebben om dit te
bewerkstelligen. Hiertoe wordt op dit moment door een externe partij onderzocht
of er draagvlak is bij onze inwoners, instellingen en ondernemers om een

zoncoóperatie op te starten. ln gevalvan een positieve uitkomst zullen wij dit
initiatief ondersteunen door onder andere een of meer van de gemeentelijke daken

beschikbaar te stellen.

Goed Campagne
Om onze inwoners, instellingen en ondernemers te inspireren en te motiveren tot
meer duurzaam denken en doen, hebben we in 2017 de Goed campagne
gelanceerd. Deze campagne is door de gemeente Leiden ontwikkeld om het thema
duurzaamheid beter te positioneren. De goedleiderdorp.nl website is een

laagdrempelig medium dat handreikingen biedt, aan onze inwoners, instellingen en

ondernemers, om concreet aan de slag te gaan met duurzaamheid. ln november
2017 hebben we onze Goed-website gelanceerd. We gaan de Goed-campagne

inzetten op de thema's uit onze duurzaamheidsagenda.
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Mobiliteit
Oploodpolen
Eind maart 2017 zijn beleidsregels en een modelovereenkomst voor het plaatsen
van openbare oplaadpalen in de publieke ruimte voor elektrische voertuigen
vastgesteld. Hierdoor is het voor bewoners die niet op eigen terrein een elektrische
auto kunnen opladen mogelijk om in de openbare ruimte op te laden. Hiermee
wordt een belangrijke hobbel weggenomen voor automobilisten die geïnteresseerd
zijn in elektrisch vervoer en wordt elektrisch rijden gestimuleerd.

Voor het realiseren, exploiteren, beheren en onderhouden van openbare publieke
oplaadpalen is gekozen voor het open-marktmodel. Dat betekent dat de gemeente
zelf niet actief oplaadpalen plaats maar juist voorwaardenscheppend is voor
marktpartijen. Er is op dit moment één marktpartij (Allego) die een overeenkomst
aangegaan is met de gemeente. Deze marktpartij heeft op dit moment 9 openbare
oplaadpalen gerealiseerd in de publieke ruimte. Er zijn nog 12 aanvragen die nog in
behandeling zijn. Het proces voor het vergunnen van de oplaadpunten wordt
beïnvloed door bezwaarprocedures.

Convenont Bereikboor Hoaglanden en lntentieverklaring Duurzame kilometers
Wij nemen sinds januari 2018 deel aan twee initiatieven ter bevordering van
duurzame mobiliteit in de regio: het Convenant Bereikbaar Haaglanden en de
lntentieverklaring Duurzame kilometers. Het doel van het Convenant is een
duurzame verbetering te bewerkstelligen van de bereikbaarheid en de leefbaarheid
van de regio Haaglanden en aangrenzende regio's. Als convenantpartner krijgen wij
ondersteuning en faciliteiten aangeboden vanuit de projectorganisatie, zoals onder
andere een postcodeanalyse met huidige en alternatieve (duurzamere)
vervoersmiddelen, werknemersenquête, review mobiliteitsbeleid en deelname aan
kennissessies. De lntentieverklaring Duurzame kilometers van EconomieOTl sluit
aan bij het Convenant. Met dit regio-initiatief worden onze medewerkers dÍe binnen
een straal van 5 kilometer van het werk wonen, gestimuleerd om met "gtoen"
vervoer (zoals fiets of OV) naar het werk te komen. Het doel is dat eind 20L8
tenminste 9oo/ovan deze groep medewerkers gebruikmaken van groen vervoer, er
minder files en opstoppingen zijn in en rondom Leiden, er minder CO2 uitgestoten
wordt en medewerkers meer bewegen. Beide initiatieven dragen bij aan een
leefbaarder, bereikbaarder, vitaler en vestigingsklimaat-vriendelijker Leiderdorp.

Afval
Omgekeerd inzamelen
Half januari 20L8 hebben we het omgekeerd inzamelen geïmplementeerd in
pilotwijk 't Heerlijk Recht. ln deze wijk zijn 3 ondergrondse containers voor restafval
geplaatst, minicontainers (PMD, GFT, Oud Papier) uitgezet en ingenomen, GFT-
zuilen bij de hoogbouw geplaatst en containers omgebouwd naar de fractie PMD.
Daarnaast zijn we een campagne gestart voor het "Goed inzamelen". Deze
campagne is gericht op gedragsverandering, in lijn met de uitgangspunten van de
Goed-campagne.

Cooch Goed inzamelen
Per L april 2018 is de Coach "Goed lnzamelen" in Leiderdorp geïntroduceerd. De
Coach gaat Leiderdorpers helpen met het inzamelen van grondstoffen. De Coach is

het eerste aanspreekpunt in de wijk. Ook signaleert hij wat er wel en niet goed gaat
zodat wij hier onder andere onze communicatie goed op af kunnen stemmen. De
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Coach richt zich in eerste instantie op het invoeren van 'Goed lnzamelen' bij de

pilotwijk in de hoogbouw (hofje in de Schansen en Dreven).

Grondstoffenbeleid
We hebben een start gemaakt met het opstellen van grondstoffenbeleid. Dit doen

we in samenwerking met een extern bureau. De omgeving wordt bij dit proces

betrokken. Hiervoor wordt een participatietraject nader uitgewerkt.

Groen en Klimaat
Operatie Steenbreek
Met de ontwerpwedstrijd "Hoe kunnen we van saaigrijs avontuurlijk groen

maken?" hebben wij eind 2OI7 onze inwoners uitgedaagd met ons mee te denken

over hoe wij ons dorp groener kunnen maken. Van 7 november tot en met 1"5

december konden inwoners van Leiderdorp meedoen aan een ontwerpwedstrijd in

het kader van Operatie Steenbreek. Twee ideeën gaan we in 2018 samen met

betrokken partijen uitwerken en realiseren.

Actie Regenton
ln november 2018 is tijdens het Duurzaamheidsevent de 'Actie Regenton'
gelanceerd. Van de 100 regentonnen hebben al bijna 90 stuks hun weg naar een

Leiderdorpse tuin gevonden. En het ziet er naar uit dat ook de laatste regentonnen
binnenkort in gebruik genomen worden.

O pzette n natu u rmeetnet
ln 2Ot7 is het natuurmeetnet vormgegeven en is de nulmeting uitgevoerd. Met het
natuurmeetnet meten en monitoren we de biodiversiteit in de gemeente. De

resultaten van deze nulmeting verwachten wij begin 2018.

Bijv rie n del ij ke ge mee nte
Leiderdorp is, samen met de andere gemeenten uit de Leidse regio, de eerste

bijvriendelijke gemeente van Nederland geworden in het kader van de NL-Zoemt

Campagne. Begin april is Leiderdorp gastvrouw voor een Regionale Zoemshop om
zoveel mogelijk gemeenten uit Zuid-Holland aan te laten sluiten bij Nederland

Zoemt, met als hoofddoel dat die gemeenten hun best gaan doen om de

leefomstandigheden van de wilde bij te verbeteren.

Bijenlint
Langs het Gravenpad in de Polder Achthoven is een bloemrijke berm aangelegd.

Deze berm fungeert tezamen met de bermen langs de Ruigekade als een bijenlint in
het bijenlandschap.

Bij het ontwerp voor de groene inrichtÍng voor het Vliko-terrein is ook aandacht
voor de bij. Naast bloemrijk grasland en boomsoorten die rijk zijn aan nectar komt
hier ook een bijenhotel en een paneel met informatie over de wilde bijen die je daar

rond kunt zien vliegen. Dit wordt een bijen- en vlinderidylle.

lnterne Organisatie
Die nstfietse n m obi I ite it
ln 2O17 hebben we twee elektrische dienstfietsen aangeschaft als vervanging voor
de dienstscooters. Naast dat het gebruik van de fiets bijdraagt aan de vitaliteit van

de medewerker is de elektrische fiets een goed alternatief voor de auto (afleggen

van langere afstanden).
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Ve rd u u rzo me n wag e n po rk
We hebben in 2018 weer een stap gezet om ons wagenpark volledig te
verduurzamen. ln 2018 hebben we een elektrische dienstauto aangeschaft. Deze

dienstauto wordt ingezet voor het ophalen van klein vuil. ln totaal beschikken we
over vier elektrische auto's. Op dit moment zijn we ook bezig met de aanbesteding
van een veegmachine. Duurzaamheid is een van de belangrijkste uitgangspunten
voor dit traject.

Grondstoffen scheiden
Sinds maart 2018 hebben we in ons gemeentehuis nieuwe inzameleilanden
geplaatst om onze grondstoffen te scheiden. Ook z'rjn in de kantine/keuken
voorzieningen aangebracht ten behoeve van de grondstoffenscheiding. Door middel
van een communicatiecampagne worden onze medewerkers gestimuleerd om
grondstoffen te scheiden.

lnkoop Groene Energie
Met de Servicepunt gemeenten zijn we gestart met de aanbesteding van onze
energie. Uitgangspunt voor deze aanbesteding is het inkopen van duurzaam
opgewekte energie. Het streven is om duurzame stroom in te kopen op basis van
certificatie van Nederlandse Wind. Voor gas streven we naar de gold standard
certificaten ter compensatie van de CO2- uitstoot.

We hopen u met deze rapportage volledig te hebben geïnformeerd
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