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Geachte leden van de raad,  
 
Op 1 juni 2021 heeft u de Regionale Energiestrategie Holland Rijnland (RES 1.0) 
vastgesteld. Tijdens de vaststelling van de RES 1.0 heeft u ook besloten om de 
Duurzaamheidsagenda Leiderdorp 2017-2025 te vernieuwen en de ontwikkelingen 
uit de RES 1.0 te verankeren. U heeft ons gevraagd om het vernieuwde document 
voor het einde van 2021 aan u voor te leggen. Met deze brief informeren wij u over 
de voortgang van dit proces.  

Om stappen te maken in de realisatie van de RES 1.0 is een vertaling naar het lokale 
en bovenlokale beleid noodzakelijk. Het is aan de individuele RES-partners hoe de 
RES 1.0 verder wordt uitgewerkt en vertaald naar lokaal beleid. Zoals bijvoorbeeld 
naar structuur- of omgevingsvisies en/of ander beleid (omgevings-, ruimtelijk, 
duurzaamheids-, energiebeleid). Het kan ook vragen om een aanpassing van het 
beleid, of het organiseren van het samenspel tussen marktpartijen, overheden, 
maatschappelijke partijen en inwoners. Voor de inwoners van Leiderdorp kan de 
energietransitie flinke gevolgen hebben. Het is daarom belangrijk om draagvlak voor 
de nodige maatregelen/projecten te krijgen door middel van participatie. Het 
verankeren van de RES 1.0 in lokaal beleid staat niet op zichzelf. De Transitievisie 
Warmte is in feite een gedetailleerde uitwerking van de RES 1.0. Met het vaststellen 
van de Transitievisie Warmte Leiderdorp hebben we het thema warmte in lokaal 
beleid verankerd en hiermee ook een eerste bouwsteen ontwikkeld voor de later op 
te stellen omgevingsvisie.   

In de afgelopen periode hebben wij een (concept) raamwerk opgesteld, waarin wij 
de vertaling van de RES 1.0 in lokaal beleid hebben vormgegeven (bijlage 1 en 2). 
Het raamwerk geeft naast verhoudingen tussen verschillende thema’s en 
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beleidsinstrumenten, ook concrete en realiseerbare doelen en activiteiten weer. Wij 
merken op dat het raamwerk geen definitieve uitgangspunten en of doelstellingen 
bevat. Het raamwerk is voor ons het vertrekpunt om tot een verdere uitwerking te 
komen van de Leiderdorpse energiestrategie. Een Leiderdorpse energiestrategie 
waarin wij onze routekaart op weg naar een energie neutrale gemeente vastleggen. 
 
Van duurzaamheidsbeleid naar energie & klimaatbeleid  
In de afgelopen periode hebben wij voor een aantal thema’s binnen de 
duurzaamheidsagenda, het beleid verder uitgewerkt en vastgelegd in separate 
beleidsdocumenten. Een goed voorbeeld hiervan is het thema mobiliteit. Met het 
vaststellen van de mobiliteitsvisie en integrale visie laadinfrastructuur zijn 
speerpunten en doelstellingen uit de duurzaamheidsagenda verder uitgewerkt en 
geconcretiseerd. Ook op andere thema’s zien wij een soortgelijke ontwikkeling, 
zoals bij het thema grondstoffen. Nu thema’s als grondstoffen, mobiliteit en bio 
diversiteit in het reguliere proces zijn belegd, ligt onze focus op energie & klimaat. 
Wij stellen voor om in het nieuwe duurzaamheidsbeleid de focus te leggen op de 
thema’s energie en klimaat. Wij verwachten dat hiermee grote en effectieve 
stappen gezet kunnen worden.  

 
Planning  
Het uitwerken van het raamwerk in een lokale energiestrategie start in 2022. Wij 
verwachten dat veel stakeholders inbreng willen hebben in dit traject, actief mee 
willen denken en vooral ook met elkaar in gesprek willen gaan. Dat is heel positief 
en daar dient ook de ruimte voor te zijn. Wij hechten er ook waarde aan dat het 
nieuw te formeren college, na de gemeenteraadsverkiezingen 2022, invulling kan  
geven aan dit beleid. Op basis van de globale planning die wij hebben opgesteld, 
denken wij in september 2022 een de lokale energie en klimaatstrategie voor 
vaststelling aan u voor te leggen.  

Wij vertrouwen erop dat dit proces leidt tot een breed gedragen energiestrategie in 
onze gemeente en dat hiermee de uw amendement tot tevredenheid is 
afgewikkeld. 

 
Hoogachtend, 
burgemeester en wethouders, 
 

    
A.M. Roos                            L.M. Driessen-Jansen 
secretaris                                  burgemeester 
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Klimaatverandering

Klimaatadaptatie
Aanpassen aan de gevolgen van 

klimaatverandering

Wateroverlast

Droogte

Hittestress

Hoogwaterbescherming

Klimaatmitigatie
Aanpakken van oorzaken 
van klimaatverandering 
door in te zetten op CO2 

reductie

Energie        
Energiebesparen, 

opwekken duurzame 
elektriciteit en warmte

Mobiliteit  
Slimme, schone en 
andere mobiliteit  

Grondstoffen
Goede afvalscheiding, 

hoogwaardig 
hergebruik

Meekoppelkansen 

Bijvoorbeeld multifunctionele 
daken, herinrichtingsprojecten 

en natuurinclusief bouwen 
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Energiegebruik

Opwek duurzame 
elektriciteit

Winning 
duurzame warme

Opslag

Energiebesparing
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Energiebesparing
2025
•Kantoren minimaal energielabel 
C in 2023

•Een reductie van de CO2-
uitstoot met 30% t.o.v. 2013

•Alle gemeentelijke gebouwen 
CO2- neutraal

•Energiegebruik in de industrie en 
de land- en tuinbouw neemt niet 
toe

•Per jaar besparen we 1,5% op 
ons energiegebruik

•We zetten in op bewustwording 
van onze inwoners, instellingen 
en ondernemers

2030
•Het energieverbruik van de 
sectoren gebouwde omgeving en 
mobiliteit is 11% lager dan in 
2014

•Alle woningen hebben minimaal 
energielabel D

•Alle utiliteitsbouw heeft 
minimaal energielabel B. 
Gebouwen voor diensten en 
utiliteiten hebben minimaal 
energielabel A 

•Energiegebruik in de industrie en 
de land- en tuinbouw neemt niet 
toe

•Een besparing op de CO2-
uitstoot van mobiliteit van 11% 
t.o.v. 2014

•Afname van de CO2- uitstoot 
met minimaal 49%

2040
•Alle woningen hebben minimaal 
energielabel C

•Alle utiliteitsbouw heeft 
minimaal energielabel B

•Energiegebruik in de industrie en 
de land- en tuinbouw neemt niet 
toe

2050
•Energieneutraal en volledig C02-
neutraal

•Alle woningen hebben minimaal 
energielabel B

•Alle utiliteitsbouw heeft 
minimaal energielabel A

•Een besparing van 30% op het 
warmtegebruik t.o.v. 2014 in de 
land- en tuinbouw

•Energiegebruik in de industrie en 
de land- en tuinbouw neemt niet 
toe
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Elektriciteitsopwek
2025 

Lokaal eigendom en vergunningen op 
orde

•50 procent van de productie van hernieuwbare 
energie is in eigendom van de lokale omgeving. 
Hiervoor ontwikkelen we participatiebeleid

•Vergunningen voor wind- en zonprojecten die 
bijdragen aan de opgave van 2030, zijn uiterlijk 
in 2025 verleend

•Zoveel mogelijk zonnepanelen op grote daken

•Er is 1 onderstation bijgebouwd

2030
Grote clusters langs bestaande 

infrastructuur
•We produceren 1 TWh duurzame elektriciteit in 
de regio Holland Rijnland

•Leiderdorp wekt 50% meer duurzame 
elektriciteit op dan in 2020

2050               
100% duurzame elektriciteit

•Alle daken die daarvoor geschikt zijn, hebben een 
tweede functie

Ruimtelijke spelregels 
1. Er komen grote opwek clusters langs 
bestaande infrastructuur, vooral bij/langs 
autowegen, N- en A-wegen 
2. We ontzien cultuurhistorische landschappen 
en natuurgebieden zoveel mogelijk 
3. We plaatsen geen zonnevelden en 
windturbines in Natura 2000-gebieden en NNN-
gebieden 
4. We zetten in op de ideale vermogens-
verhouding zon en wind van 1:1 
5. We zetten in op meervoudig ruimtegebruik 
met zonnepanelen op (grote) daken, spoorbaan 
en geluidsschermen 
6. We brengen vraag en aanbod van energie zo 
dicht mogelijk bij elkaar 
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Duurzame warmte
2025      
Eerste aanzet
•Vastleggen wijkoplossingen in 
Transitievisie Warmte

•Aanleg eerste warmtenet(ten)
•Inzet op restwarmte uit 
Rotterdam

•Stimuleren lokale warmtenetten
•Alleen nieuwbouw aansluiten op 
elektrische verwarming

•Experimenteren met warmte 
opslag hoge temperatuur

•Inzet lage temperatuur opslag
•Inzet hybryde warmtepompen 
als tussenoplossing

•Geen inzet van duurzaam gas
•Participatiebeleid op orde
•Onderzoeken kansen 
meervoudig warmtegebruik

•We volgen de warmteladder 
zoals geformuleerd in de RES 1.0

2030 
Hoofdinfrastructuur op 
orde
•Alle woningen hebben minimaal 
energielabel D

•Alle utiliteitsgebouwen hebben 
minimaal label B

•Opschalen warmtenetten, met 
een mogelijke 
temperatuurverlaging

•Inzet hybryde warmtepompen 
als tussenoplossing

•Inzet duurzaam gas in piek en 
back-up centrales

•Piekcentrales uitsluiten 
aangesloten op hernieuwbare 
bronnen

•Toepassing hoge temperatuur 
opslag

•Proeven meervoudig 
warmtegebruik

•Eerste aardgasvrije wijk

2040 
Losse eindjes verbinden
•Alle woningen hebben minimaal 
energielabel C

•Alle utiliteitsgebouwen hebben 
minimaal label A

•Inzet duurzaam gas in piek 
centrales

•Warmtenetten koppelen aan 
andere gemeenten

•Meervoudig warmtegebruik en 
opslag wordt de norm

2050      
Nieuwe warmte 
infrastructuur voltooid
•Alle woningen hebben minimaal 
energielabel B

•Alle utiliteitsgebouwen 
energieneutraal

•30% besparing op het 
warmtegebruik t.o.v. 2014 in de 
sectoren gebouwde omgeving 
en land- en tuinbouw

•Alle geschikte wijken zijn 
aangesloten op een warmtenet

•Op 30% van de geschikte daken 
liggen zonthermiepanelen

•Inzet duurzaam gas in piek 
centrales

•Grootschalig inzetten van 
meervoudig warmtegebruik
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Elektriciteit

Omgevingsvisie

Vertaling regionale ambities 
in lokale ambities

Vertaling regionale 
doelstellingen in lokale 

doelstellingen

Omgevingsprogramma

Beleid- Spelregels. Basis voor 
omgevingswaarden en 

juridsiche regels 
omgevingsplan

Instrumenten & Rollen-
welke zijn er en welke zetten 

we in

Uitvoering- specifieke 
activiteiten

Omgevingsplan

Omgevingswaarden, 
bijvoorbeeld een bepaald 
percentage woningen dat 

energielabel B moet hebben

Juridische regels

Ruimtelijke reserveringen
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•Lokale zoekgebieden/ kansenkaart 
duurzame elektriciteitsopwek

•Beleidsrichtlijnen c.q. spelregels opwek 
warmte (transitievisie), elektriciteit, 
opslag en transport

•Rol(len) van de gemeente 
•Gemeentelijke instrumenten die we 

inzetten
•Concrete activiteiten, bijvoorbeeld 

(financiële) stimuleringsmaatregelen 
bepaalde groepen/situaties

•Opnemen omgevingswaarden
•Juridische regels ruimtelijke inpassing 

opwekinstallaties en transportinfrastructuur
•Ruimtelijke reserveringen voor 

opwekinstallaties en transportinfrastructuur
•Aanwijzen gebieden opwek, opslag en 

infrasructuur
• Opname uitgewerkte wijkuitvoeringsplannen 

en kavelplannen duurzame warmte

•Lokale ambities 
•Lokale doelstellingen 

•Uitgangspunten duurzame opwek elektriciteit
•Regionale ambitie duurzame opwek 

elektriciteit 2030
•Regionale zoekgebieden/kansenkaart 2030
•Regionale ambities energiebesparing met 

handreiking voor in te zetten instrumenten
•Regionale ambities mobiliteit 2030
•Regionale warmte bronneninzet en tijdspad

Regionale 
energiestrategie Omgevingsvisie

Omgevings-
programmaOmgevingsplan



Concept opzet (richtinggevend/inventarisatie) omgevingsprogramma Energie 
Leiderdorp  
 

1. Energiebesparing 
Ambities & doelstellingen  
2025 

 Kantoren minimaal energielabel C in 2023 
 Een reductie van de CO2-uitstoot met 30% t.o.v. 2013 
 Energiegebruik in de industrie en de land- en tuinbouw neemt niet toe* 
 Per jaar besparen we 1,5% op ons energiegebruik door in te zetten op isoleren.  
 We zetten in op bewustwording van onze inwoners, instellingen en ondernemers (isoleren 

en opwekken) 

2030 

 Het energieverbruik van de sectoren gebouwde omgeving en mobiliteit is 11% lager dan in 
2014 

 Alle woningen hebben minimaal energielabel D 
 Alle utiliteitsbouw heeft minimaal energielabel B. Gebouwen voor diensten en utiliteiten 

hebben minimaal energielabel A  
 Energiegebruik in de industrie en de land- en tuinbouw neemt niet toe1.  
 Een besparing op de CO2-uitstoot van mobiliteit van 11% t.o.v. 2014 
 Alle gemeentelijke gebouwen CO2- neutraal 
 Afname van de CO2- uitstoot met minimaal 49% 

2040 

 Alle woningen hebben minimaal energielabel C 
 Alle utiliteitsbouw heeft minimaal energielabel B 
 Energiegebruik in de industrie en de land- en tuinbouw neemt niet toe* 
 Afname van de CO2- uitstoot met minimaal 80% 

2050 

 Energieneutraal en volledig C02-neutraal 
 Alle woningen hebben minimaal energielabel B 
 Alle utiliteitsbouw heeft minimaal energielabel A 
 Een besparing van 30% op het warmtegebruik t.o.v. 2014  door in te zetten op isoleren 
 Energiegebruik in de industrie en de land- en tuinbouw neemt niet toe* 

Rol(len) van de gemeente 
 Aanjager 
 Handhaver 
 Lobbyist 
 Partner 

 
1 *Voor zover van toepassing op de gemeente.  



Richtinggevende beleid en spelregels 
Tot 2030 gelden de volgende spelregels: 

1. In het geval van nieuwbouw van een bedrijfsgebouw of kantoorgebouw, verlenen we alleen 
een vergunning als 

a. Het dak geschikt is voor een dubbele functie, zijnde energie en één andere functie 
b. De ontwikkelaar een plan indient voor de benutting van het dak 
c. Het dak volledig benut wordt voor minimaal twee aanvullende functies, zijnde 

energieopwek, energieopslag, groen of waterberging 

In te zetten (beleids)instrumenten 
 Co-regulering 

o Afsluiten convenanten 
o Naming en shaming (positief/bijvoorbeeld d.m.v. klimaatburgemeester) 

 Financiële sturing 
o Financiële prikkel (voor bijvoorbeeld het opzetten van een isolatieprogramma) 
o Subsidie 

 Gedragsinstrumenten 
o Mensen bewust maken van hun eigen gedrag en verleiden tot gedragsverandering 

 Naleving en handhaving 
 Monitoren van beleid 
 Sociale sturing 

o Algemene voorlichting van inwoners en bedrijven 
o Lobby 
o Bestuurlijk overleg 

 

Concrete activiteiten 
Co-regulering 

 Prestatieafspraken woningbouwcoöperatie(s) 
 Convenant VVE’s  
 Convenant grote particuliere verhuurders 
 Convenanten bedrijventerreinen 
 Convenanten lokale energiecoöperatie energie-initiatieven  

Financiële sturing 

 Besparingsfonds 
 Duurzaamheidslening of energiebespaarlening 
 Subsidies energiebesparende maatregelen (isoleren) 
 Sturing via WOZ belasting  

 

Gedragsinstrumenten 

 Goede voorbeeld geven door en laten zien door 
o Verduurzaming gemeentelijk vastgoed 
o Duurzaam inkopen 

 Workshops, bewonersavonden 



 Energieambassadeurs 
 Energiecoaches 
 Energieloket 
 Ontwikkelen en invoeren keurmerk voor duurzame bedrijven en organisaties, bij voorkeur op 

regionaal niveau 
 Inkoopactie(s) 

Naleving en handhaving 

 Handhaven wet Milieubeheer en activiteitenbesluit via Omgevingsdienst 
 Handhaven kantoren via Omgevingsdienst 
 Controle opgeleverde nieuwbouwwoningen 

Monitoren van beleid 

 Regionale monitoring RES 
 Jaarlijkse scan van resultaat- behalen we de gestelde doelstellingen 
 Enquête burgerpanel 
 Nulmeting 2021 

Sociale sturing 

 Communicatie over bereikte doelen van de gemeente 
 Energiecoaches 
 Lobby gebouwgebonden financiering via VNG en RES-regio 
 Lobby financiering energietransitie via VNG en RES-regio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Duurzame elektriciteit 
Ambities & doelstellingen  
2025 

 50 procent van de productie van hernieuwbare energie is in eigendom van de lokale 
omgeving. Hiervoor ontwikkelen we participatiebeleid. 

 Vergunningen voor wind- en zonprojecten die bijdragen aan de opgave van 2030, zijn 
verleend. 

 Er liggen x zonnepanelen op grote daken en x zonnepanelen op kleine daken. Deze panelen 
leveren samen x TWh aan energie. 

 Er is 1 150-Kv onderstation bijgebouwd in de regio Holland Rijnland. 
 Er is 1 50-Kv station in Leiderdorp bijgebouwd.  
 In 2030 wekken we minimaal 50% meer duurzame energie op dan in 2020 
  

2030 

 Er liggen x zonnepanelen op grote daken en x zonnepanelen op kleine daken. Deze panelen 
leveren samen x TWh aan energie. 

 Er zijn x zonneweides gerealiseerd. Deze zonneweides leveren samen x TWh aan energie. 
 Er zijn x windmolens gerealiseerd. Deze windmolens hebben een gezamenlijk opgesteld 

vermogen van x.  
 In 2030 wekken we minimaal 100% meer duurzame energie op dan in 2020 
 We experimenteren met opslag in Leiderdorp 

2050 

 Alle daken die daarvoor geschikt zijn, hebben een tweede functie 
 

Richtinggevende beleid en spelregels 
Tot 2030 gelden de volgende spelregels: 

Vanuit de RES 

1. Er komen (grote) opwek clusters langs bestaande infrastructuur, vooral bij/langs autowegen, 
N- en A-wegen 

2. We ontzien cultuurhistorische landschappen en natuurgebieden zoveel mogelijk 
3. We plaatsen geen zonnevelden en windturbines in Natura 2000-gebieden en NNN-gebieden 
4. We zetten in op de ideale vermogensverhouding zon en wind van 1:1 
5. We zetten in op meervoudig ruimtegebruik met zonnepanelen op (grote) daken, spoorbaan 

en geluidsschermen 
6. We brengen en organiseren vraag en aanbod van energie zo dicht mogelijk bij elkaar 
7. We faseren de te ontwikkelen opwekprojecten, zodat ze gelijklopen met de planning van 

nieuwe onderstations. Hiervoor stellen we als gemeente een faseringsplan op. 

 

 

 



Richtinggevende Lokale aanvullende spelregels 

1. We kijken tot 2030 naar in de RES aangewezen zoekgebieden. Initiatieven die hier buiten 
vallen, nemen we tot 2030 niet in behandeling vanwege het ontbreken van politiek draagvlak 
OF initiatieven die hierbuiten vallen, kennen een langer beoordelingstraject  

2. We zoeken actief naar mogelijkheden voor het combineren van de energieopgave met de 
natuuropgave en klimaatadaptatie opgave OF we verlenen alleen een vergunning aan een 
opwekinitiatief dat positief bijdraagt aan de natuuropgave en/of de klimaatadaptatie opgave 

Rol(len) van de gemeente 
 Aanjager zon op dak 
 Kadersteller voor zon in het veld en wind 
 Lobbyist 
 Vergunningverlener 

In te zetten (beleids)instrumenten 
 Financiële sturing 

o Financiële prikkel of subsidie 
 Monitoren van beleid 
 Naleving en handhaving 
 Regels die innovatie bevorderen of ruimte laten voor de uitvoering 

o Best beschikbare techniek 
o Ruimte voor experimenten 

 Sociale sturing 
o Algemene voorlichting  
o Specifieke voorlichting  
o Lobby  

 Sturing van de uitvoering 
o Vaststellen beleidsregels 

 Verwerving van steun of kennis 
o Bestuurlijk overleg in de regio 
o Onderzoek  

 
Concrete activiteiten 
Financiële sturing 

 Financiële ondersteuning lokale energiecoöperaties of energieclubs (in oprichting) 
 Sturing via WOZ- waarde 

 
Naleving en handhaving 

 Controle opgeleverde nieuwbouwwoningen 
 

Monitoren van beleid 
 Nulmeting in 2021 
 Jaarlijkse scan van resultaat 

 
Regels die innovatie bevorderen of ruimte laten voor de uitvoering 
 
Sociale sturing 



 Algemene voorlichting van inwoners en bedrijven 
 Specifieke voorlichting aan bezitters van grote daken en lokale energiecoöperaties 
 Lobby financiering energietransitie via VNG en RES-regio 

Sturing van de uitvoering 
 Formuleren en vaststellen participatiebeleid 
 Formuleren en vaststellen van ruimtelijk inpassingsbeleid 
 Formuleren en vaststellen participatiebeleid 

Verwerving van steun of kennis 
 Bestuurlijk overleg in de regio via PHO+ energie 
 Onderzoek naar draagvlak middels burgerpanel 
 Samenwerking met Liander en andere Leidse regio gemeenten in zoektocht naar ruimte voor 

onderstation 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3. Duurzame warmte 
Ambities & doelstellingen 
2025 

 In 2021 leggen we de eerste contouren van de warmtetransitie vast in de transitievisie 
warmte 

 In 2023 stellen de eerste wijkuitvoeringsplannen vast.  
 In 2023 hebben een (definitieve)  samenwerkingsvehikel met de gemeenten in de Leidse 

regio met als doel een open regionaal warmtesysteem.  

2030 

 Alle woningen hebben minimaal energielabel D 
 Alle utiliteitsgebouwen hebben minimaal label B 
 Opschalen warmtenetten, met een mogelijke temperatuurverlaging 
 Eerste aardgasvrije wijk 

2040 

 Alle woningen hebben minimaal energielabel C 
 Alle utiliteitsgebouwen hebben minimaal label A 

2050 

 Alle woningen hebben minimaal energielabel B 
 Alle utiliteitsgebouwen energieneutraal 
 30% besparing op het warmtegebruik t.o.v. 2014 in de sectoren gebouwde omgeving. 
 Alle geschikte wijken zijn aangesloten op een warmtenet (TVW) 
 Op 30% van de geschikte daken liggen zonthermiepanelen 

 
Richtinggevende beleid en spelregels 
Tot 2030 gelden de volgende spelregels: 

Vanuit de RES 

1. We zetten alleen duurzaam gas in piek centrales 
2. We zetten volop in op restwarmte uit Rotterdam en geothermie 
3. We koppelen warmtenetten waar mogelijk en werken hierbij samen met andere gemeenten 
4. We stemmen het gebruik van warmtebronnen met een bovenregionaal belang af met andere 

gemeenten en maken verdelingsafspraken hierover.  
5. We zetten maximaal inzet op energiebesparing, ook bij de komst van een grootschalig 

warmtenet 
6. We stimuleren lokale (kleine) warmtenetten, onder voorwaarde dat ze verknoopt kunnen 

worden  
7. Hybride warmtepompen zetten we in als tussenoplossing 
8. We volgen de warmteladder zoals geformuleerd in de RES 1.0 

 

Richtinggevende Lokale aanvullende regels 

1. We sluiten alleen nieuwbouw alleen op lage tempratuur  



2. Vanaf 2030 bekijken we of de temperatuur van de dan bestaande warmtenetten verlaagd 
kunnen worden en experimenteren we met opslag  

3. Vanaf 2040 is meervoudig warmtegebruik en opslag bij ieder warmteproject de norm 
4. We zetten in op verduurzaming van het bestaande warmtenet dat gevoed wordt door Uniper 
5. In 2030 zijn de volgende wijk(en) aardgasvrij (input TVW) 

 

Rol(len) van de gemeente 
 Aanjager 
 Handhaver 
 Kadersteller 
 Lobbyist 

 

In te zetten (beleids)instrumenten 
 Financiële sturing 

o Financiële prikkel of subsidie 
 Gedragsinstrumenten 
 Monitoren van beleid 
 Naleving en handhaving 
 Regels die innovatie bevorderen of ruimte laten voor de uitvoering 

o Vaststellen beleidsregels 
o Aanwijzen experimenten 

 Sociale sturing 
o Algemene voorlichting van inwoners en bedrijven 

 Verwerving van steun of kennis 
o Bestuurlijk overleg in de regio 
o Lobby  
o Onderzoek  

 
Concrete activiteiten 
Financiële sturing 

 Sturing via WOZ-waarde (onderzoek) 
 Deelname programma aardgasvrije wijken 
 Warmtefonds 

Gedragsinstrumenten 
 Workshops, bewonersavonden 
 Energieambassadeurs 
 Energiecoaches 
 Energieloket 
 Inkoopactie(s) 

Monitoren van beleid 

  

Naleving en handhaving 
 Wijkuitvoeringsplannen en kavelplannen 



 Controle opgeleverde nieuwbouwwoningen 
 
Sociale sturing 

 Algemene voorlichting van inwoners en bedrijven over warmtebesparing en 
warmteoplossingen 

 Specifieke wijkgerichte voorlichting voor wijken die als eerst van het aardgas afgaan 
 Voorlichtingscampagne 
 Warmtemarkt 

 
Regels die innovatie bevorderen of ruimte laten voor de uitvoering 

 Transitievisie warmte  
 Vaststellen participatiebeleid 
 Uitgeven warmtekavels 
 Wijkuitvoeringsplannen en kavelplannen 

 

Verwerving van steun of kennis 
 Bestuurlijk overleg in de regio via PHO+ energie 
 Lobby gebouwgebonden financiering via VNG en RES-regio 
 Lobby financiering energietransitie via VNG en RES-regio 
 Onderzoek naar lage en hoge temperatuur opslag 
 Onderzoek naar mogelijkheden van meervoudig warmtegebruik 
 Onderzoek naar warmteoplossingen voor wijken 

 

 

 

 

 

-  
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