Informatiebrief aan de Raad
Zaaknummer:

Z18/024693

Documentnummer:

140826

Datum:

dinsdag 25 juni 2019/verzonden 26 juni 2019

Onderwerp:

Informatiebrief Lokale Energie Strategie

Bijlage(n):

-

Geachte Raad,
Middels deze informatiebrief willen wij u op de hoogte brengen van de recente ontwikkelingen
binnen de Lokale Energie Strategie. Zoals aangegeven in de routekaart wil het college eens per
kwartaal rapporteren over de voortgang. De eerste drie maanden van de uitvoering van de LES zijn
inmiddels achter de rug.
Zoals in de raad van 22 januari besloten, vormt de Lokale Energie Strategie (LES) het kader,
waarin de komende 4 jaar gewerkt zal worden aan verduurzaming. Omdat uw raad vragen heeft
gesteld over het meer concreet maken van de LES wil het college van deze gelegenheid gebruik
maken om meer uitvoeringstechnische zaken duidelijk te maken.
De opbouw van het uitvoeringsprogramma van de LES is gericht op de vijftal zaken, te weten:
1. Transitievisie Warmte
2. Klimaattafels
3. Communicatie
4. Lopende projecten
5. Overig beleid
In de organisatie van de verschillende onderdelen vindt de afstemming en communicatie tussen de
onderdelen via onderstaand schema plaats.

Figuur 1 Organisatiestructuur Lokale Energie Strategie
Onderstaand zal per programma-onderdeel een toelichting worden gegeven op de voortgang.
1. Transitievisie Warmte
Het traject van de transitievisie warmte is gestart. Gesprekken met de stakeholders
woningcorporatie, netbeheerders en bewoners(initiatieven) zijn geïnitieerd en daaruit is
een eerste aanpak gevormd. De komende periode wordt gewerkt aan een eerste
(technisch-economische) inventarisatie van aardgasalternatieven met ondersteuning van
externe expertise en de provincie Zuid-Holland. Deze inventarisatie zal gebruik maken van
de in het najaar beschikbare startanalyse van PBL, die bestaat uit een technischeconomische analyse (model) en een handreiking met richtlijnen voor verrijking van het
model met lokale data. De verwachting is dat in 2019 de technische-economische analyse
van Wassenaar gereed is en dat daarna in 2020 gestart kan worden met het traject van
burgerparticipatie. Vooralsnog dient uiterlijk 2021 het totaal van de transitievisie warmte
gereed te zijn.
De verwachtingen voor goed toepasbare aardgas-alternatieven zijn op basis van de eerste
analyses van de provincie Zuid-Holland (warmteatlas) nog niet gunstig. Wassenaar
onderzoekt derhalve het vergroten van de toekomstige haalbaarheid van warmtetechniek
door regionale kansen te monitoren, zoals een mogelijk warmtenet in Den Haag
Mariahoeve en potentiële warmte-ontwikkelingen op Valkenburg. De inzet op kleinschalige
netten, zoals wellicht in het traject met woningcorporaties (zie punt 2) tot oplossingen gaat
komen, maakt ook dat de toekomstige haalbaarheid wordt vergroot.
Ten slotte stemt de LES de ontwikkelingen van de Transitievisie Warmte af met die van
Voorschoten.

2. Klimaattafels De Klimaattafels zijn ingesteld om contact met en tussen de inwoners en
ondernemers te bevorderen. Doel is dat binnen de Klimaattafels initiatieven tot stand
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bijeenkomsten georganiseerd en een vierde is op komst. Hieruit zijn op dit moment ca. 10
initiatieven ontstaan. Voorbeelden zijn Energypartys, verduurzaming van woonwijk De
Kieviet en de Kinder-Klimaattop. Een aantal initiatieven hebben een relatie met de
Transitievisie Warmte. Het doel is dat ca. 50% van de initiatieven kan voortbestaan en
resultaten kan boeken. De Klimaattafels leveren een bijzonder positieve bijdrage aan de
bewustwording en betrokkenheid van de samenleving. In het najaar zal tevens een
separate Klimaattafel voor ondernemers worden georganiseerd. De resultaten binnen de
Klimaattafels worden gemonitord op voortgang en resultaat.
Klimaattafel met woningcorporaties. De woningcorporaties vervullen een belangrijk rol
in de energietransitie, omdat zij een groot aantal woningen bezitten in Wassenaar.
Bovendien hebben zij eigen beleid en doelstellingen om in 2040 energieneutraal te zijn. Zij
zijn derhalve ook een belangrijke partner in de opgave los van aardgas. Samen met de
woningcorporaties is een traject gestart om te onderzoeken of het zinvol kan zijn een pilot
aardgasvrij op te starten. Hiervoor wordt op dit moment gebruik gemaakt van een
voorbereidingstraject voor het verkrijgen van een ELENA-subsidie, onder begeleiding van
de provincie Zuid-Holland. In het ELENA-traject worden meerdere projectaanvragen van
verschillende gemeenten gebundeld en ingediend voor een aanvraag voor de Europese
subsidie. De aanvraag zal, indien haalbaar, in december van dit jaar worden ingediend.
Verder is als input-leverende partner Liander betrokken. In dit traject wordt synergie
gezocht met het opstellen van de Transitievisie Warmte.
3. Communicatie
Er is een communicatieplan opgesteld, waarin de doelstellingen en acties zijn geformuleerd.
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geconcentreerd rond de nieuw op te zetten website die draait om verbeterde vindbaarheid
en overzichtelijke informatievoorziening, zowel op algemene thema’s als de actualiteit. De
vernieuwde website is inmiddels online en te vinden via wassenaar.nl/LES. Bij de
communicatie wordt rekening gehouden met de verschillende stakeholders in het dorp.
Voor de interne communicatie is het van belang dat verschillende afdelingen en teams
elkaar kunnen vinden op het thema en dat informatiestromen op gang komen en blijven.
Een veelgehoord commentaar is dat de gemeente haar zichtbaarheid moet vergroten.
Middels de inzet van de communicatiemiddelen en inzet van de Klimaattafels zal dit
plaatsvinden.
4. Lopende projecten
a.

Energiemonitoring gemeentelijke aansluitingen. De energiemonitoring wordt
ingezet om met behulp van software en slimme meters beter grip te krijgen op het
energiegebruik van de gemeente. De plaatsing van slimme meters gaat tot nu toe

redelijk. De snelheid van vervanging van de meter is afhankelijk van het weer en
afstemming met de netbeheerder. Totaal zijn er bij de ca. 220 aansluitingen ca.
120 slimme meters geplaatst. Van de resterende 100 kunnen er nog 50 worden
vervangen. De overige 50 kunnen op dit moment door technische beperkingen niet
worden vervangen. Tezamen met het plaatsen van de slimme meters is ook een
monitoringspakket aangeschaft, waarmee gecontroleerd kan worden wat het
energieverbruik is en of dit afwijkt van wat normaal verwacht zou mogen worden.
De implementatie verloopt voorspoedig. Resultaten uit de monitoring en de eerste
behaalde besparingen zullen in het volgende of daaropvolgende kwartaal gemeld
kunnen worden.
b.

Verduurzaming Blauw-Zwart. De verduurzaming van Blauw-Zwart is door de
raad via het toekennen van krediet voor de duurzame verbouwing dit jaar in gang
gezet. Blauw-Zwart heeft inmiddels 80% van de aangeschreven fondsen weten te
bemachtigen. Er is inmiddels begonnen met de werkzaamheden. De verwachting is
dat in het najaar de werkzaamheden zullen zijn afgerond. Op basis van de casus
van Blauw-Zwart wordt onderzocht of de opzet bij meerdere sportverenigingen kan
worden toegepast.

c.

Verduurzaming Sterrenbad. Het ontwerp voor fase 1 van de verduurzaming van
het Sterrenbad is afgerond. Er is SDE+ subsidie aangevraagd en toegekend voor
ca. 500 zonnepanelen. In een volgend moment zal de raad worden geïnformeerd
over de te nemen investeringsbeslissing (gemeente of exploitant). E.e.a. hangt op
dit moment samen met de herziene btw-regelgeving rondom sportverenigingen.

d.

Regionale Energiestrategie. 12 februari heeft een consultatiebijeenkomst met de
raad en andere stakeholders plaatsgevonden. Deze input zal samen met de overige
consultatiebijeenkomsten worden gebruikt in verdere totstandkoming van de eerste
versie van de RES, welke binnenkort gereed zal zijn. De RES geeft in het
Klimaatakkoord antwoord op de regionale energieopwekking en besparingspotentie,
zoals windparken, zonne-energie en tevens het warmteaanbod. De regio heeft het
geluk dat er veel restwarmte beschikbaar is. Wassenaar heeft de pech dat zij op dit
moment geen mogelijkheden om daarop aan te sluiten.

5. Duurzaamheid in overig beleid:
Inzet op duurzaamheid vindt ook bij meerdere afdelingen en in meerdere teams binnen de
gemeente plaats. De afstemming met deze werkzaamheden en de Lokale Energie Strategie
vindt plaats middels informatieoverdracht, zodat het overzicht kan worden bewaakt en
tevens de mogelijkheid ontstaat om een koppeling te leggen met de interne en externe
communicatiestrategie. De onderstaande items geven een beeld van deze overige
werkzaamheden.
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Vastgoedportefeuille stap voor stap te verduurzamen. Zoals aangegeven in de
raadsinformatiebrief verduurzaming gemeentelijk vastgoed van 13 februari wordt
momenteel gewerkt aan dit onderdeel. De eerste stap is het inzichtelijk maken van de
verduurzamingspotentie van de vastgoedportefeuille.
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Voor het wagenparkbeheer is een voorstel in de maak, waarin onder meer wordt
ingegaan op de mogelijkheden van verduurzaming.

-

Afval wordt in de kantines van de werkorganisatie gescheiden en gescheiden
opgehaald. Momenteel wordt gewerkt om dit in de rest van de kantoren ook te
voorzien.

-

Via Duurzaam Bouwloket heeft de gemeente een kanaal voor bewoners voor informatie
t.a.v. de verduurzaming van hun huis www.duurzaambouwloket.nl. In zowel de digitale
vindbaarheid

als

het

gebruik

telefonische

helpdesk

is
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waarneembaar. Het Duurzaam Bouwloket wordt tevens betrokken bij de Klimaattafel.
-

Binnen de afspraken van de MRDH heeft Wassenaar inmiddels 80 laadpalen geplaatst.
Het streven is om in 2020 130 palen te hebben geplaatst.

-

Het Integraal Huisvestingsplan Onderwijshuisvesting is een separaat traject, waarin
duurzaamheid is opgenomen. De raad wordt hierover via het raadsvoorstel apart
geïnformeerd.

-

Het leggen van zonnepanelen op scholen wordt ook in 2019 gestimuleerd via de
gemeente. Van de regeling heeft tot nu één school gebruik gemaakt.

6. Monitoringsysteem
Alle programmaonderdelen worden allen gemonitord op voortgang en resultaat. Voor een actief
cijfermatig monitoringsysteem, met daarin een doorkijkje naar Wassenaar-CO2-neutraal is het
nog te vroeg. Via de eigen lopende initiatieven zijn nog te weinig concrete (CO2-reductie)
cijfers te herleiden. Tevens is de energietransitie een traject waarin een grote afhankelijkheid
bestaat van de landelijke en regionale ontwikkelingen. Onder andere het nog te ondertekenen
klimaatakkoord, maar ook de ontwikkeling van de RES, geven nog te weinig houvast om
conclusies te trekken op welke wijze de eigen opgave moet worden gezien en dus ook moet
worden gemonitord. Via de website is wel een link opgenomen naar de klimaatmonitor, waar
informatie te vinden over de situatie van Wassenaar tot en met 2017. Het college gaat de
komende periode verder aan de slag om de opgave en de relevante monitoring inzichtelijk te
krijgen.

Tot slot
De Lokale Energie Strategie biedt op dit moment een gebalanceerd pakket aan kleinschalige en
grootschalige oplossingen. We staan nog steeds aan het begin van een langdurig traject, waarin we
lokaal kijken naar wat nuttig en zinvol is. Wassenaar is onderdeel van de landelijke en regionale
kaders en de ophanden zijnde wetgeving.
Op dit moment is ondertekening van het landelijk Klimaatakkoord nog geen feit. De VNG
informeert haar leden over de voortgang. In de ledenbrief van 8 mei j.l. is aangegeven dat het
kabinet meer tijd nodig heeft voor een reactie. Dit betekent dat ook het voorleggen van het
akkoord aan de VNG-leden is uitgesteld. Het college zal via deze weg de raad op hoogte houden
van relevante ontwikkelingen op dat vlak.

Met vriendelijke groet,
het college van burgemeester en wethouders,

H.I.P. Oppatja,

J.F. Koen,

gemeentesecretaris

burgemeester

