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Samenvatting 
 

In opdracht van de gemeenteraadsfracties van D66 en GroenLinks Pijnacker Nootdorp heeft Green 

Spread dit visiedocument opgesteld, gericht op het realiseren van de ambitie van de gemeente 

Pijnacker-Nootdorp om in 2050 energieneutraal te zijn. 

Aanleiding 

De doelstelling van de gemeente Pijnacker-Nootdorp om in 2050 helemaal energieneutraal te zijn is 

zeer ambitieus. Met de acties uit het Meerjaren Uitvoeringsprogramma Duurzaamheid  (MUP) en het 

“Programma energieneutraal Pijnacker-Nootdorp, Stappen voorruit!!” wordt het nodige gedaan aan 

energiebesparing en stimulering van de toepassing van duurzame energie, echter er zullen meer 

acties moeten worden uitgevoerd om de doelstelling daadwerkelijk te realiseren. 

In dit visiedocument worden daarom een voorstel voor een plan van aanpak omschreven en concrete 

maatregelen voorgesteld.  

Aandachtsgebieden 

In het onderzoek is een analyse uitgevoerd op welke beleidsterreinen het grootste potentieel bestaat 

voor energiebesparing en de opwekking van duurzame energie. 

Aangezien het instrumentarium van het rijk om te komen tot energieneutrale gebouwen vooral 

gericht is op de nieuwbouw (EPC) wordt hier voorgesteld om in het beleid met betrekking tot de 

energieneutrale gemeente de focus vooral te richten op de bestaande gebouwde omgeving. Dit 

betreft in het bijzonder woningen van particulieren, de woningvoorraad van de corporaties en 

kantoor- en bedrijfspanden van de gemeente en bedrijven. Een ander aandachtsgebied in het kader 

van energieneutraliteit is mobiliteit (energieverbruik voertuigen). 

Er worden in dit rapport drie doelgroepen onderscheiden: de gemeentelijke organisatie zelf, 

bedrijven en particulieren. 

Het energieverbruik betreft bij het gemeentelijk- en privaatbezit zowel het elektriciteit- als het 

gasverbruik van de gebouwen, eventuele ondersteunende installaties en het verbruik van activiteiten 

in de gebouwen, zoals wonen, werken, etc.. Bij bestaande gebouwen valt nog veel energie te 

besparen en zijn maatregelen vaak kosteneffectief (korte terugverdientijd). Daarnaast leiden 

energiemaatregelen vaak tot lagere woonlasten. Ook op gebied van mobiliteit is de komende veertig 

jaar veel energie te besparen. Dit is echter wel moeilijker meetbaar. Doordat mobiliteit erg 

afhankelijk is van technologische ontwikkelingen, onder andere op het gebied van elektrisch rijden, is 

het moeilijk voor de gemeente om hier veel invloed op uit te oefenen. Er zijn echter wel 

mogelijkheden. De gemeente kan met betrekking tot mobiliteit een voorbeeldfunctie vervullen. De  

gemeente zou voor haar wagenpark alleen gebruik moeten maken van elektrische auto’s, naar het 

voorbeeld van andere gemeenten die energieneutraliteit van hun eigen organisatie nastreven. 
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Tussendoelen 

Het einddoel ligt echter nog ver weg (2050). Om te beoordelen of de gemeente Pijnacker-Nootdorp 

goed op weg is, en om eerste stappen te zetten richting energieneutraliteit, zijn concrete, 

gekwantificeerde tussendoelen nodig.  

Om de voorbeeldfunctie te versterken dienen alle gemeentelijke gebouwen en de gebouwen van aan 

de overheid gerelateerde instellingen voor 2015 volledig te zijn overgestapt op groene stroom. 

Voor 2020 moet een significante groei in lokaal geproduceerde duurzame elektriciteit d.m.v. zon- en 

windenergie gerealiseerd zijn (10% energiebehoefte) en moet er in 2010 ca. 17% energie worden 

bespaard. Voor 2030 zal lokaal geproduceerde elektriciteit d.m.v. zon- en windenergie tot 20% van 

het totaalverbruik van de bebouwde omgeving moeten stijgen. 

In 2030 dient 40% van de energiebehoefte van de gemeentelijke gebouwen en gemeente-

gerelateerde gebouwen en bouwwerken lokaal opgewekt te worden.  

In 2040 zal een energiebesparing van 2% per jaar resulteren in een daling van 44%, waardoor het 

energieverbruik uitkomt op 56% van het niveau van 2011. Alle gemeentegebouwen en installaties 

dienen volledig van lokaal geproduceerde duurzame energie te worden voorzien. Het betreft hier 

zowel gebouw-  als gebruik gebonden energie. Lokaal geproduceerde duurzame elektriciteit zal tot 

50% van het totale verbruik moeten stijgen.  

Vanaf 2040 mogen enkel 0-energiewoningen en bedrijfsgebouwen worden ontwikkeld/gerealiseerd.  

Potentie duurzame energie 

Wat betreft het potentieel aan duurzame energie opwekking is er binnen de gemeente zowel op 

gebied van biomassa, warmte-/koude opslag, geothermie, zonne-energie als windenergie veel 

mogelijk.  

Omdat er veel biomassa wordt geproduceerd (afval uit de glastuinbouw), en het gebied geschikt is 

voor WKO/Geothermie en voldoende daken en weilanden beschikbaar zijn voor zon- of windenergie, 

moet het in principe mogelijk zijn om het volledige energieverbruik van de gemeente in 2050 binnen 

de gemeentegrenzen op te wekken.  

Rol gemeente 

Afhankelijk van de gekozen maatregelen en de benodigde beïnvloeding/stimulans kan de gemeente 

één van de volgende rollen aannemen: regisseur (stimuleren en faciliteren), financier ofwel als 

subsidieverstrekker (beïnvloeden) en investeerder (afdwingen).  

In de rol van investeerder of financier zal de gemeente op de meest directe manier effect kunnen 

sorteren. In de rol van regisseur ligt echter ook een groot potentieel, zij het dat de gemeente dan wel 

afhankelijk is van de initiatieven van burgers en bedrijven of er voldoende energie wordt bespaard en 

wordt ingezet op gebruik van duurzame energie, om de doelstelling van energieneutrale gemeente 

te realiseren. 
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Aanbevelingen 

Het is voor de realisatie van de doelstelling van groot belang om inzicht te krijgen in het huidige 

energieverbruik van de gemeentelijke organisatie zelf, als ook voor de gemeente als geheel (inclusief 

het energieverbruik van bedrijven en particulieren). Vervolgens kan worden bepaald hoeveel energie 

er moet worden bespaard, welke (tussen)doelen gerealiseerd moeten worden en hoeveel energie er 

duurzaam moet worden opgewekt. Wanneer er inzicht is in het jaarlijkse verbruik kan tevens 

periodiek gemonitord worden hoe het verbruik zich ontwikkelt en/of de gestelde doelen wel op tijd 

worden gehaald en of er extra inspanningen nodig zijn om dit alsnog te bereiken. In dit rapport wordt 

hiervoor een aanpak voorgesteld. Daarnaast worden concrete maatregelen omschreven, waarmee 

de doelstelling kan worden gerealiseerd. Het betreft hier projecten/ontwikkelingsrichtingen die de 

nodige investeringen met zich meebrengen, maar noodzakelijk zijn voor realisatie van de doelstelling 

en of zich later ook terugverdienen. 

Potentieel interessante projecten, in aanvulling op de huidige projecten en acties binnen de 

gemeente Pijnacker-Nootdorp: 

- “Ondernemer zoekt zon” bedoeld voor ondernemers die PV- zonnepanelen willen 

plaatsen op daken van bedrijfspanden. 

- “PV Privé” bedoeld voor werknemers, een regeling die het (fiscaal) aantrekkelijk maakt 

om via de werkgever PV-zonnepanelen aan te schaffen. 

- Energieloket door de Gemeente in te richten voor voorlichting op gebied van 

energiebesparing en duurzame energie en eventueel faciliteren of begeleiden van 

projecten die een belangrijke bijdrage leveren aan de realisatie van de doelstelling van de 

energieneutrale gemeente. 

- Verduurzamen gemeentelijke vastgoedportefeuille en wagenpark. 
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1 Inleiding 

1.1 Opdracht 
In opdracht van de gemeenteraadsfracties van GroenLinks en D66 uit Pijnacker-Nootdorp heeft 

Green Spread dit visiedocument, inclusief het geadviseerde plan van aanpak en toetsingskader, 

opgesteld. Zowel in het “Beleidsplan Duurzaam Pijnacker-Nootdorp” als de coalitie akkoorden van 

2006 en 2010-2014 is aandacht besteed aan energieneutraliteit. Ondanks dat er verschillende 

verduurzamingslagen binnen de gemeente hebben plaatsgevonden, ontbreken er nog concrete, 

meetbare doelstellingen. Het bepalen van een nullijn (startsituatie) en meettechniek is zodoende van 

essentieel belang. 

Om in 2050 als gemeente energieneutraal te worden is nog een lange weg te gaan. Er is door middel 

van beleid, financiering en het initiëren en coördineren van projecten voor de gemeente tot 2050 

een stimulerende voorbeeldrol weggelegd. Hiervoor kan de gemeente overgaan tot het opzetten van 

bijvoorbeeld een ontwikkelbedrijf, projectbureau of een revolving  fund, waardoor de ontwikkeling 

van duurzame energieprojecten verder gestimuleerd kan worden.  

1.2 Aanleiding voor energieneutraliteit 

De voorraden fossiele brandstoffen zijn eindig en Nederland wordt steeds meer afhankelijk van 

andere landen. Het is daarom noodzakelijk om energie te besparen en over te schakelen op 

hernieuwbare, duurzame energie. Pijnacker-Nootdorp ziet het belang in van een duurzame 

ontwikkeling en streeft na op termijn een energieneutrale gemeente te worden.  

De gemeente heeft als overheid een voorbeeldfunctie en hanteert voor haar eigen inkopen en 

bouwplannen duurzaamheidcriteria. Een belangrijke doelstelling is het realiseren van energie-

besparing (2% vermindering energieverbruik/jaar) en toename in het gebruik van duurzame 

energiebronnen (m.n. zon-, windenergie en aardwarmte) voor de eigen energiebehoefte. Aan 

nieuwe bouw- en inrichtingsplannen binnen de gemeente worden duurzaamheideisen gesteld. 

Marktpartijen en particulieren met bouwplannen worden gestimuleerd duurzaam te bouwen. 

Er is echter behoefte aan een meer concrete invulling van het programma energieneutraal Pijnacker-

Nootdorp. Hiervoor is als eerste oriënterende stap dit visiedocument opgesteld, dat als input kan 

dienen voor de discussie in de raad over wat er nodig is om de doelstelling te realiseren. Met de 

informatie uit dit rapport en op basis van de discussie in de raad kan de gemeente bepalen welke 

stappen genomen moeten worden om de afgesproken 2% energiebesparing per jaar te behalen en 

de opwekking van duurzame energie te stimuleren. Er kan bijvoorbeeld gekozen worden voor het 

opzetten van een projectbureau, een investerings- (revolverend) fonds of ontwikkelbedrijf, 

afhankelijk van het beschikbare budget. 

De Kyoto-afspraken, de Europese “2020 doelstellingen” en eigen Nederlandse doelen, zoals het 

Klimaatakkoord uit 2007, zijn enkele voorbeelden van programma’s om energiebesparing te 

stimuleren. Een economie, draaiend op fossiele brandstoffen en die CO2 uitstoot is niet wenselijk, 

maar binnen enkele jaren ook niet langer haalbaar. De gemeente Pijnacker-Nootdorp kan een 

steentje bijdragen door haar eigen energieverbruik binnen de gemeente aan te pakken en zo veel 

mogelijk energie lokaal, duurzaam op te wekken. Uiteindelijke doelstelling: energieneutraliteit in 

2050.  
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1.3 Leeswijzer 

Hoofdstuk 2 bevat een politiek besluit op hoofdlijnen met daarin de definitie van energieneutraliteit 

en de doelstelling van de gemeente Pijnacker-Nootdorp. In hoofdstuk 3 volgt de afbakening: welke 

sectoren vallen onder de ambitie om in 2050 energieneutraal te zijn en welke afspraken er al zijn 

gemaakt. In hoofdstuk 4 worden tussendoelen gedefinieerd voor 2020, 2030 en 2040. In hoofdstuk 5 

wordt de huidige situatie geïnventariseerd en in hoofdstuk 6 is het potentieel aan energiebesparing 

en duurzame energie beschreven. In hoofdstuk 7 volgt een lijst van maatregelen met hun impact op 

het behalen van de doelstelling. Hier wordt tevens een toetsingskader voor projecten beschreven en 

worden voorbeelden gegeven hoe andere gemeenten hun ambities (willen) realiseren. Tot slot bevat 

hoofdstuk 8 een lijst met aanbevelingen. 
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2 Politiek besluit op hoofdlijnen 

2.1 Analyse beleid 

In navolging van het coalitieakkoord van maart 2006 is de gemeente Pijnacker-Nootdorp in 

november 2008 begonnen met het actief stimuleren van duurzaamheid; publicatie “Beleidsplan 

Duurzaam Pijnacker-Nootdorp”. Het beleidsplan dat rust op de theorie rondom ‘Planet, People and 

Prosperity’ focust op een lange termijn perspectief door 7 speerpunten te definiëren.  

1. Duurzaam bouwen: De huidige bouwopgave wordt waar mogelijk op een duurzame wijze 

verder afgemaakt. 

2. Een energiebewust Pijnacker-Nootdorp: Wij willen bijdragen aan een verregaande 

energiebesparing van jaarlijks 2% per inwoner en meer toepassingen van duurzame energie. 

3. Alle energie voor warmte en koeling van nieuwe woningen wordt in 2020 CO2 neutraal 

opgewekt. 

4. Een groene en natuurrijke gemeente: Wij zijn trots op onze groene ruimte en willen daar 

verstandig mee omgaan. Wij streven naar een toename van het aantal plant- en diersoorten 

in 2020. 

5. Een gezond leefmilieu: De luchtkwaliteit in Pijnacker-Nootdorp moet in 2020 tenminste aan 

de geldende Europese normen voldoen. 

6. Duurzaam inkopen: De gemeente past bij al haar inkoop en aanbestedingen 

duurzaamheidscriteria toe. De gemeente werkt toe naar 100% duurzaam inkopen in 2015. 

7. Mobiliteit: mogelijkheden van fietsgebruik, openbaar vervoer (w.o. RandstadRail) en 

maximaal benutten van alternatieve brandstoffen. 

In september 2010 is in het bestuurlijk uitvoeringsplan 2010-2014 wederom aandacht besteed aan 

duurzaam en energieneutraal Pijnacker-Nootdorp. Dit is naar voren gekomen in een 

duurzaamheidstoets voor alle relevante beleidsdocumenten, de doelstelling om Pijnacker-Nootdorp 

in 2050 volledig energieneutraal te maken en de basis te leggen voor een programma “Energie-

neutrale gemeente”. Er wordt geen aandacht besteed aan punten als afvalverwerking, 

(vuil)waterhuishouding en cradle-to-cradle bouwen. 

Het Programma energieneutraal Pijnacker-Nootdorp 2012-2014 vormt een invulling van het 

Raadsbesluit tijdens de behandeling van de Kadernota op 30 juni 2011 waarin een fonds ter waarde 

€250.000,- ter beschikbaar wordt gesteld. Het versterkt de bestaande activiteiten van het Meerjaren 

Uitvoeringsprogramma Duurzaamheid en Milieu (MUP) met een 9-tal projecten om de komende 

jaren invulling te geven aan de duurzaamheid- en klimaatdoelstellingen. De haalbaarheid en 

verwachte percentuele bijdragen van deze 9 projecten worden later in dit document getoetst.  
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2.2 Definities 

De gemeente onderscheidt de volgende twee definities: 

Energieneutraal 

Definitie: De energiebehoefte binnen Pijnacker-Nootdorp is evenveel als de totale hoeveelheid 

binnen de gemeente opgewekte hernieuwbare energie. Bij energieneutraliteit is Pijnacker-Nootdorp 

niet afhankelijk van buiten de gemeente opgewekte duurzame energie. 

Klimaatneutraal 

Definitie: Binnen de gemeentegrenzen is de CO2 uitstoot gelijk aan nul doordat de energievraag zo 

veel als mogelijk wordt verminderd en de resterende energievraag binnen of buiten de 

gemeentegrenzen duurzaam wordt opgewekt.  

Binnen de verschillende beleidskaders en politieke besluiten, zoals gedefinieerd in de vorige 

paragraaf, wordt gesproken over zowel energie- als klimaatneutraliteit. De einddoelstelling van 

energieneutraliteit in 2050 wordt in alle stukken behouden, het laatste programma “Programma 

energieneutraal Pijnacker-Nootdorp 2012-2014” spreekt echter van klimaatneutraliteit. 

Het verschil tussen klimaatneutraal en energieneutraal ligt derhalve in de herkomst van de energie. 

In het geval van energieneutraal moet binnen de gemeentegrenzen alle energie worden opgewekt, 

terwijl in het geval van klimaatneutraliteit de energie ook van buiten de gemeente mag komen. 

Energieneutraliteit (en ook klimaatneutraliteit) heeft als basis de trias energetica: ten eerste zoveel 

mogelijk energie besparen, daarna wat overblijft zoveel mogelijk duurzaam opwekken en de vraag 

die daarna nog over is zo efficiënt mogelijk invullen met fossiele brandstoffen. Dit laatste gaat in een 

energieneutrale gemeente niet op, wat betekent dat na energiebesparing alle overgebleven vraag 

duurzaam moet worden opgewekt.  

 

Het kan natuurlijk voorkomen dat op bepaalde momenten er meer vraag is dan er opgewekt kan 

worden. Dan moet er van elders energie worden aangevoerd. Dit gebeurt normaliter in de vorm van 

aardgas of elektriciteit, ingekocht via het landelijke net. Hier geldt ook dat dit in principe duurzaam 

moet zijn. Als dat echter niet mogelijk is kan ook fossiele energie worden ingekocht.  
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Om dan toch energieneutraal te kunnen zijn moet er op een ander moment meer duurzame energie 

worden geproduceerd dan er wordt verbruikt. Het centrale elektriciteitsnet fungeert dan als opslag- 

buffer waardoor de uiteindelijke netto fossiele energievraag in 2050 minimaal 0 of zelfs negatief is. 

Duurzaam opgewekte stroom wordt als zodanig gegarandeerd door groencertificaten i.c.m. garanties 

van oorsprong. De specifieke eis dat de stroom binnen de gemeentegrenzen moet zijn geproduceerd 

kan hierin worden gedefinieerd.  

Om te bepalen in hoeverre de gemeente op verschillende ijkpunten aan de bovengenoemde 

energieneutraliteitsdoelstellingen voldoet is een afbakening van betrokken sectoren belangrijk. Deze 

afbakening volgt in hoofdstuk 3. 

De gemeente switcht van energieneutraliteit naar klimaatneutraliteit. Het argument van de 

gemeente voor deze switch is dat met de doelstelling klimaatneutraliteit ook buiten de gemeente 

opgewekte hernieuwbare energie in Pijnacker-Nootdorp kan worden gebruikt, waardoor realisering 

van de doelstelling (klimaatneutraal) samen met burgers en maatschappelijke partijen in beginsel 

waargemaakt worden. Hiermee wordt gesuggereerd dat het niet mogelijk is om energieneutraliteit in 

2050 te realiseren. Op dit moment is echter niet bekend wat het huidige energieverbruik is noch wat 

de duurzame opwekking binnen de gemeentegrenzen is. 

De keuze voor klimaatneutraliteit in combinatie met de door de gemeente gehanteerde definitie 

hiervoor, biedt de gemeente een makkelijke oplossing om haar doelstellingen te realiseren. Sterker 

nog, wanneer bekend zou zijn wat het huidige energieverbruik is, kan de gemeente op deze manier 

in 2012 al klimaatneutraliteit realiseren, simpelweg door bijvoorbeeld voldoende waterkracht-

certificaten uit Scandinavië in te kopen. 

2.3 Doelstelling 

Aangezien een duurzame leefomgeving voor alle inwoners - ook de toekomstige - essentieel is, moet 

de gemeente in dit opzicht vooruit kijken. De gemeente vertoont voorbeeldgedrag door er naar te 

streven energieneutraal te zijn. Ook stimuleert de gemeente de toepassing van duurzame warmte. 

Initiatieven van derden om te komen tot ontwikkeling van en aansluiting op een warmtenet worden 

ondersteund. Uitgaven nu leveren straks besparingen op, zodat deze ambities met de nodige 

creativiteit en scherpte per saldo budgettair neutraal kunnen worden gerealiseerd. 

Het in het Beleidsplan Duurzaam Pijnacker-Nootdorp (2008) geformuleerde doel is nu dat Pijnacker-

Nootdorp in 2050 een klimaatneutrale gemeente is. Indicatieve tussentijdse doelstellingen betreffen 

een energiebesparing binnen de gebouwde omgeving van 2% per jaar i.c.m. een jaarlijkse toename in 

het gebruik van duurzame energiebronnen. Hierbij dient specifiek gekeken te worden naar zon-, 

windenergie en warmte uit warmte-/koudeopslag of geothermie. Door de voorbeeldrol, het 

formuleren van stimulerend beleid en mogelijke financiële stimulans, wil de gemeente haar 

doelstellingen bereiken. 
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3 Afbakening 
Er kunnen drie belangrijke groepen worden onderscheiden, gerangschikt van veel naar weinig 

mogelijkheden voor beïnvloeding door de gemeente: gemeentelijk bezit, privaat bezit en mobiliteit. 

Om echt energieneutraal te zijn moeten deze drie groepen allemaal worden meegenomen.  

Het energieverbruik betreft bij het gemeentelijk- en privaatbezit zowel het elektriciteit- als 

gasverbruik van de gebouwen, eventuele ondersteunende installaties en het verbruik van activiteiten 

in de gebouwen, zoals wonen, werken, etc.).  

3.1 Gemeentelijke gebouwen en bouwwerken 

De doelstellingen voor een klimaatneutrale gemeente hebben voor de gemeente zelf betrekking op 

zowel de gebouwen in gebruik voor de gemeentelijke organisatie als aan de gemeente gerelateerde 

gebouwen. Dit zijn bijvoorbeeld bibliotheken, sporthallen, zwembaden, wijkcentra en gebouwen van 

diensten als politie en brandweer. De gemeente is tevens verantwoordelijk voor al het overige 

openbaar verbruik door straatverlichting, verkeerslichten, gemalen en waterpompen. 

3.2 Private gebouwen en bouwwerken 

Bedrijven: Het energieverbruik van bedrijven betreft het verbruik van alle kantoren en 

bedrijventerreinen inclusief facilitaire ondersteuning, het verbruik van winkels en horeca, het 

verbruik van agrariërs inclusief benodigde energie voor kassen en energie voor bouw en opslag van 

goederen. 

Woningen: Het energieverbruik van woningen betreft zowel huurwoningen (privaat en corporatie-

woningen), koopwoningen en centrale voorzieningen van appartementencomplexen en flats. 

3.3 Mobiliteit 

Op gebied van mobiliteit is de komende veertig jaar veel energie te besparen. Dit is echter moeilijk 

meetbaar. Doordat mobiliteit erg afhankelijk is van technologische ontwikkelingen, onder andere op 

het gebied van elektrisch rijden, is het tevens moeilijk voor de gemeente om hier veel invloed op uit 

te oefenen. Er zijn echter wel enkele mogelijkheden. Ook hier kan een onderscheid gemaakt worden 

tussen gemeentelijk bezit en privaat bezit.  

Gemeentelijk bezit: De gemeente heeft direct invloed op haar eigen wagenpark. Dit wagenpark kan  

gemakkelijk elektrisch opereren. Ervaringen in andere Nederlandse gemeenten als Tilburg, Utrecht 

en Amsterdam leren dat bijvoorbeeld voertuigen van de gemeentereinigingsdienst gemakkelijk 

elektrisch kunnen rijden. 

Privaat bezit: Inwoners en bedrijven uit de gemeente Pijnacker-Nootdorp zullen de technische en 

financiële ontwikkelingen volgen en indien mogelijk overschakelen op elektrisch rijden. De rol van de 

gemeente kan zich hierin richten op het faciliteren van de omschakeling naar elektrisch rijden. Op 

het gebied van implementatie van benodigde infra als laadpalen is het belangrijk dat de gemeente 

betrokken blijft. Een koplopersrol is in navolging van bijvoorbeeld de gemeente Amsterdam niet 

meer te behalen. Het is hierdoor echter wel mogelijk om het bewezen succesvol beleid op korte 

termijn te volgen. Het stimuleren van de aanschaf van een elektrische auto door bijvoorbeeld snel 

plaatsbare laadpalen en voorrang op parkeervergunningen is te adviseren. 
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Let op: de overgang van traditioneel naar elektrisch rijden gaat gepaard met een sterke groei in 

verbruik van elektriciteit. Om geboekte besparingsresultaten niet te beïnvloeden dient het 

elektriciteitsverbruik als gevolg van een overgang naar elektrisch rijden van het gemeentelijke 

verbruik afgetrokken te worden.    

Het openbaar vervoer binnen de gemeente kan tevens verder worden verduurzaamd. Dit kan snel 

worden behaald door te lobbyen voor extra duurzaamheidseisen binnen de aanbesteding van het 

openbaar vervoer in stadsgewest Haaglanden. 

Als laatste heeft de gemeente de mogelijkheid om autoluwe zones in te stellen. Hierdoor worden 

inwoners gestimuleerd minder met de auto te reizen en eerder te kiezen voor de fiets of het 

openbaar vervoer. 
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4 (Tussen)doelen 
Voor 2050 is het doel energieneutraal te zijn. Dit moet worden gerealiseerd met zowel besparing als 

met de opwekking van duurzame energie.  

De geplande energiebesparing van 2% per jaar resulteert in een energieverbruik in 2050 van 44,5% 

ten opzichte van 2011. De komende veertig jaar zal dus meer dan de helft van de energie voor 

Pijnacker-Nootdorp moeten worden bespaard. 

 

Een besparing van meer dan 50% lijkt echter zeer moeilijk realiseerbaar. Het gedeelte van de 

besparing dat is aangegeven met de pijl zal zodoende ook door decentrale, kleinschalige duurzame 

installaties kunnen worden opgewekt. Het betreft hier kleine installaties die achter de 

elektriciteitsmeter energie leveren. Een voorbeeld hiervan betreft een woning waarop zonnepanelen 

worden gemonteerd. Het verschil in uiteindelijk verbruikte elektriciteit betreft officieel duurzaam 

opgewekte stroom, maar zal vanwege levering achter de elektriciteitsmeter worden gezien als 

energiebesparing.  

De resterende energiebehoefte zal bij de doelstelling van energieneutrale gemeente voor 100% 

moeten worden opgewekt met lokaal geproduceerde duurzame energie.  In het geval er gekozen zou 

worden voor de doelstelling van klimaatneutraal, betekent dit dat de energie ook elders in de wereld 

mag zijn opgewekt. 

Het einddoel ligt echter nog ver weg (2050). Om te beoordelen of de gemeente Pijnacker-Nootdorp 

goed op weg is en om eerste stappen te zetten richting energieneutraliteit zijn tussendoelen nodig. 

Op korte termijn zijn acties en initiatieven nodig die duidelijk moeten maken wat er nodig is om die 

doelen te bereiken. Precieze invulling van de acties kan hierdoor gedurende de komende 40 jaar 

worden bepaald, zolang tussentijdse doelen maar worden bereikt.   

4.1 2020 
Zoals de duurzaamheidsnota dicteert dient een energiebesparing van 2% te worden behaald. Dit 

betekent dat na negen jaar ongeveer 17% bespaard moet zijn. 
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Er zal voor de opwekking van duurzame elektriciteit tussen 2011 en 2020 een grote verschuiving van 

grijs naar groen moeten plaatsvinden. Het betreft hier niet direct lokaal opgewekte stroom, maar 

mag ook ingekochte groene stroom betreffen. Om de voorbeeldfunctie te versterken dienen alle 

gemeentelijke gebouwen of gebouwen van overheid gerelateerde instellingen voor 2015 volledig te 

zijn overgestapt op groene stroom. Deze doelstelling is ook in het beleidsplan “duurzaam Pijnacker-

Nootdorp” zo geformuleerd (doelstelling ‘duurzaam inkopen’). 

Voor 2020 moet een significante groei in lokaal geproduceerde duurzame elektriciteit d.m.v. zon- en 

windenergie gerealiseerd zijn. Omdat een realistisch haalbaar percentuele groei moeilijk te bepalen 

is als gevolg van het lage startpunt, dient een percentage van het totale energieverbruik van de 

gemeente als doelstelling worden gesteld. Het moet voor 2020 mogelijk zijn om 10% van het totale 

elektriciteitsverbruik van de bebouwde omgeving lokaal duurzaam op te wekken.  

Op het gebied van warmte dient er in aanvulling op het Bouwbesluit nieuw beleid te worden 

geïmplementeerd om duurzaam bouwen te stimuleren. Grootschalige warmtenetten op basis van 

warmte-/koude opslag of geothermie hebben een lang ontwikkeltraject, waardoor een tussendoel op 

basis van geproduceerde gigajoules warmte voor 2020 zeer moeilijk te behalen is.  

4.2 2030 
Tussen 2020 en 2030 zal binnen de bebouwde omgeving wederom 2% energie per jaar moeten 

worden bespaard. Voor eind 2030 zal binnen de gemeente Pijnacker-Nootdorp dus ongeveer 32% 

minder energie mogen worden gebruikt ten opzichte van 2011.  

In 2030 dient  40% van de energiebehoefte van de gemeentelijke gebouwen en gemeente-

gerelateerde gebouwen en bouwwerken lokaal opgewekt te worden.  

Voor 2030 zal lokaal geproduceerde elektriciteit d.m.v. zon- en windenergie tot 20% van het 

totaalverbruik van de bebouwde omgeving moeten stijgen. 

Indien er grootschalige gebiedsontwikkelingen zijn gepland moet voorkeur worden gegeven aan een 

ontwikkelaar met een hoge duurzaamheidscertificering (bijvoorbeeld de CO2 prestatieladder). Indien  

mogelijk moet bij  aanbestedingen vergaande energie eisen meegenomen worden waardoor 

bijvoorbeeld een duurder 0-energiewoningconcept word verkozen boven een goedkopere woning 

met een hoger energieverbruik.  

4.3 2040 

Voor het eind van 2040 zal een energiebesparing van 2% per jaar resulteren in een daling van 44%, 

waardoor het energieverbruik uitkomt op 56% van het niveau van 2011.  

In 2040 zullen alle gemeentegebouwen en bouwwerken volledig van lokaal geproduceerde duurzame 

energie worden voorzien. Het betreft hier zowel gebouw-  als gebruiksgebonden energie.  

Lokaal geproduceerde duurzame elektriciteit zal tot 50% van het totale verbruik moeten stijgen. 

Vanaf 2040 mogen enkel 0-energiewoningen en bedrijfsgebouwen worden ontwikkeld/gerealiseerd.  

De ontwikkelaar zal tevens verantwoordelijk zijn voor de productie van genoeg lokaal opgewekte 

duurzame energie om ook het niet gebouw gebonden energieverbruik te compenseren. Alle 

nieuwbouw zal vanaf dit moment dus geen effect meer hebben op de (duurzame)energiebalans.  
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4.4 Nodige voorbereidingen 

De gemeente kan op korte termijn enkele stappen zetten om de transitie naar energieneutraliteit 

soepel te laten verlopen. Technologische vooruitgang zal binnen enkele jaren zorgen dat de 

financiële voordelen van duurzame energie de markt zal stimuleren om eigen opwekking te 

realiseren. Naar verwachting zal ‘grid-parity’ op gebied van zonnestroom over ongeveer twee jaar 

kunnen worden bereikt. De gemeente dient voorbereid te zijn op deze ontwikkeling, waardoor zij op 

cruciale kantelmomenten een overgang kan faciliteren. Hiervoor zal de gemeente gedurende de 

komende jaren volledig op de hoogte moeten blijven van de ontwikkeling in de markt. Zo kan de 

gemeente Pijnacker-Nootdorp de nodige beleids-, technische, financiële en juridische steun verlenen 

als de markt dit vraagt. 

Om deze voorbereiding direct in te zetten kan alle geplande nieuwbouw worden bekeken. Er zijn 

mogelijkheden om grote energiebesparingsslagen te boeken. Het is belangrijk om op zeer korte 

termijn bijvoorbeeld eventuele extra aanbestedingseisen op gebied van energieprestatie in te voeren 

en het ontwikkeltraject te ondersteunen. Vooral de realisatie van glastuinbouw i.c.m. woningen of 

utiliteit biedt bijvoorbeeld mogelijkheden voor een warmtenet op basis van een WKO of geothermie. 

Hierbij kan ook worden aangesloten bij activiteiten die reeds in gang zijn gezet. 

Geplande ontwikkelingen waar dit voor toepasbaar is, betreffen: 

 Ongeveer 250 woningen per jaar 

 25.000 vierkante meter kantoorruimte 

 Meer dan 325 hectare netto glastuinbouw herstructurering en verduurzaming 

 34 hectare bedrijventerreinen ontwikkelen 
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5 Inventariseren huidige situatie 

5.1 Methode 
De twee door de fracties van D66 en GroenLinks in hun onderzoeksopdracht voorgestelde methodes 

om het energieverbruik van de gemeente Pijnacker-Nootdorp te toetsen, zijn beide niet bruikbaar 

gebleken.  

De eerste methode ‘Energie in Beeld’ geeft een zeer goede indicatie van gemeentelijk verbruik, maar 

beschikt alleen over data van de gebieden van Liander en Enexis, maar niet van Stedin (de 

netbeheerder van Pijnacker-Nootdorp).  

 

Indien Stedin over vergelijkbare informatie als Liander en Enexis beschikt en bereid is deze vrij te 

geven kan een gemeentelijk elektriciteit- en gasverbruik worden bepaald. Op basis van deze 

informatie, in combinatie met een correctiefactor op basis van economische- en bevolkingsgroei 

cijfers, kan worden bepaald of tussendoelen worden behaald.  

Ook de tweede methode voor het bepalen van het huidige energieverbruik, door gebruik te maken 

van klimaatmonitor.databank.nl, is niet bruikbaar gebleken. De gemeente heeft niet deelgenomen 

aan de enquête- en data-inzameling actie van Agentschap NL, in combinatie met het Centraal Bureau 

voor de Statistiek. De databank beschikt dus niet over de benodigde data voor de gemeente 

Pijnacker-Nootdorp om een bruikbare schatting te geven van het huidige verbruik.  

Om een startpunt voor energiebesparing te definiëren zal de gemeente Pijnacker-Nootdorp dus 

verder in onderhandeling met Stedin moeten treden. Om het huidige totaalverbruik van de 

gemeente te bepalen kan Stedin het elektriciteit- en gasverbruik binnen de gemeente in kWh en m3 

gas vrijgeven. Deze informatie is nodig om huidige doelstellingen te toetsen. Pas als deze informatie 

bekend is kan worden bepaald wat de concrete en percentueel definieerbare resultaten zijn van de 9 

voorgestelde maatregelen uit de aanbiedingsnota van 13 december 2011. Er kan op dat moment 

bijvoorbeeld worden bepaald hoeveel m2 zonnepanelen per jaar geplaatst moeten worden om 2% 

energiebesparing te behalen. 

5.2 Huidig verbruik  
Momenteel is het derhalve enkel mogelijk om op basis van het totale energieverbruik in Petajoule 

per inwoner voor de provincie Zuid Holland terug te rekenen voor Pijnacker-Nootdorp. 
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Aangezien het gemiddelde energieverbruik per inwoner van Zuid Holland sterk varieert per gebied 

als gevolg van onder andere variaties in woningtypes, soort industrie en tuinbouwintensiteit is deze 

schatting zeer ruw en moeilijk bruikbaar.  

Verbruik Zuid-Holland 653                  PetaJoule

653.000.000 GigaJoule

Inwoners Zuid-Holland 3.546.589      

Inwoners Pijnacker-Nootdorp 49.593            

Verbruik per inwoner Zuid-Holland 184                  GigaJoule per jaar

Verbruik Pijnacker-Nootdorp 9.131.092      GigaJoule per jaar

9,13                 PetaJoule per jaar  

Uit een onderzoek van Builddesk uit 2010 wordt gesproken over een energieverbruik van 6,1 PJ op 

basis van een inwoneraantal van 43.800. Op basis van een inwoneraantal van 49.600 zou het 

verbruik ongeveer 6,9 PJ zijn.  

Naar verwachting zal Stedin eind januari 2012 de energieverbruiken beschikbaar stellen binnen de 

gemeentegrenzen van Pijnacker-Nootdorp. Dit verbruik dient vervolgens als ijkpunt te worden 

gehanteerd om de realisatie van de doelstellingen te monitoren. 

5.3 Huidige productie van duurzame energie 

Zonne-energie 

Binnen de gemeente Pijnacker-Nootdorp is bij Certiq Nederland 52KWpiek aan opgesteld vermogen 

zon-PV geregistreerd. Gezamenlijk leveren deze installaties jaarlijks 44.200 kWh elektriciteit. Er zal 

binnen de gemeente waarschijnlijk een groter vermogen zon-PV staan opgesteld dan geregistreerd, 

aangezien installaties enkel bij Certiq worden geregistreerd als er subsidie over de opgewekte 

energie wordt ontvangen.  

Het is momenteel niet mogelijk om een verdere indicatie te geven van het opgestelde vermogen.  

Windenergie 

Op dit moment zijn er geen windturbines aanwezig in de gemeente Pijnacker-Nootdorp. 

Biomassa 

Binnen de gemeente Pijnacker-Nootdorp zijn momenteel geen geregistreerde 

rioolwaterzuiveringsinstallaties, mest(co-)vergisters of composteerinstallaties (van betekenis) 

aanwezig (Bron: Kansenkaart Biogas, provincie Zuid-Holland).  
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Warmte-/Koude opslag (WKO) 

Er zijn enkele vergunningen voor WKO vergeven. In hoeverre deze reeds operationeel zijn is 

onbekend. (bron: Kaart Vergunningen, provincie Zuid-Holland):  

 

5.4 Bestaande afspraken en rol van de gemeente 

De rol van de gemeente is momenteel voornamelijk onderzoekend. Sinds 2006 is een grote 

hoeveelheid onderzoek verricht waarmee verschillende doelstellingen zijn gedefinieerd. De ambitie 

om een faciliterende en stimulerende rol te vervullen is momenteel duidelijk zichtbaar, al blijven 

concrete regelingen uit. Dit komt duidelijk naar voren op de pagina voor duurzaamheid en energie op 

de gemeentelijke website, waar voor een groot gedeelte informatie over landelijke of provinciale 

regeling te vinden is. Subsidies als bijvoorbeeld SDE+ en MeerMetMinder zijn echter veelal niet meer 

beschikbaar! 

De gemeente Pijnacker-Nootdorp heeft het klimaatakkoord tussen het Rijk en de gemeenten 

ondertekend en heeft zich gecommitteerd aan het behalen van de daarin gestelde doelen voor 

energiebesparing in de gebouwde omgeving en duurzaam inkopen. Wanneer deze afspraken aflopen 

zal de gemeente zelf nieuwe doelen moeten formuleren en in haar beleid opnemen. 

Het is te adviseren om voor potentiële warmteprojecten als bepaald in hoofdstuk 2.4 te kijken naar 

Europese subsidie programma’s. Het Europees structuurfonds biedt verschillende mogelijkheden om 

financiële tegemoetkoming te ontvangen voor vergaande infrastructuur verduurzaming.  
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6 Potentiële energiebesparing en productie van duurzame energie 
In deze paragraaf wordt een inventarisatie gemaakt van de potentie van energiebesparing en van 

onderstaande vormen van duurzame energie: 

 Zonne-energie 

 Windenergie 

 Biomassa 

 Warmte-/Koude Opslag (WKO) 

 Geothermie 

De opbouw per energiebron is als volgt: 

1. Introductie 

2. Potentieel en toepasbaarheid: wat is de toepasbaarheid in Pijnacker-Nootdorp? 

6.1 Energiebesparing 

Introductie 

Door energiebesparing zal het makkelijker worden om genoeg duurzame energie te produceren voor 

het grondgebied van de gemeente Pijnacker-Nootdorp. Immers, alles wat wordt bespaard hoeft niet 

te worden opgewekt.  

Potentieel en toepasbaarheid 

In de gemeente Pijnacker-Nootdorp zal naar verwachting een groot deel van het energieverbruik 

plaatsvinden in woningen en kassen. Er kan hier op veel manieren worden bespaard op het gebruik 

van energie. Dit kan door middel van het veranderen van gedrag en door het nemen van 

maatregelen. Beide mogelijkheden kunnen worden toegepast in de gemeente Pijnacker-Nootdorp. 

Voor woningen zijn onder andere mogelijkheden voor vloer-, muur- en dakisolatie, gebruik van led-

verlichting, aanbrengen van dubbel glas en het plaatsen van HR-ketels. Voor de glastuinbouw 

bestaan onder andere mogelijkheden voor het aanbrengen van diffuus glas, gesloten kassen en het 

gebruik van led-verlichting. 

Energiebesparing is nummer 1 in de Trias 

Energetica en dat is niet voor niets. De 

hiernaast staande grafiek laat zien dat 

energiebesparing een aanzienlijke invloed 

kan hebben op het realiseren van de 

klimaatdoelstellingen van de gemeente. 
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6.2 Zonne-energie 

Introductie 

Bij de opwekking van zonne-energie zetten fotovoltaïsche cellen het zonlicht om in elektriciteit. Dit 

gebeurt met behulp van pv-panelen die meestal schuin op daken worden gelegd. De terugverdientijd 

van zonnepanelen is de laatste jaren met sprongen ingekort, terwijl de opbrengst omhoog gaat. 

Marktontwikkeling 

Zonnepanelen kunnen steeds meer kilowatturen produceren met hetzelfde oppervlak. Een standaard 

zonnepaneel heeft een oppervlakte van 1,65 m2 en het vermogen is in een paar jaar tijd omhoog 

gegaan van 190 naar 240 Wattpiek. De prijzen voor zonnepanelen dalen snel. In oktober en 

november 2011 zijn de gemiddelde marktprijzen opnieuw gedaald ten opzichte van voorgaande 

maanden voor compleet geïnstalleerde,  goede kwaliteit PV-systemen met hoge kWh opbrengsten. 

De algemene verwachting is dat de gemiddelde marktprijzen de komende jaren blijven dalen, 

waardoor er binnen nu en twee jaar sprake zal zijn van grid parity (het moment waarop zonnestroom 

dezelfde kostprijs heeft als stroom van fossiele brandstof). 

Potentieel en toepasbaarheid 

De gemeente Pijnacker-Nootdorp beschikt over een zeer grote hoeveelheid dakoppervlak dat tussen 

zuidwest en zuidoost is georiënteerd. Woonwijken zijn over het algemeen geschikt voor inpassing 

van zonnepanelen. Er zal voornamelijk kleinschalige zonne-energie kunnen worden toegepast. 

 

In combinatie met glastuinbouw is op gebied van zonne-energie groot potentieel voor grootschalige 

zonne-projecten. Het inpassen van bijvoorbeeld Fresnel technologie biedt zowel mogelijkheden voor 

thermische zonne-energie (evt. i.c.m. WKO) als fotovoltaische zonne-energie. Een Fresnel-kas 

combineert deze technologie door lenzen en een hoog rendement PV-cellen in een dunne strip 

bovenin een kas te plaatsen. Hierdoor kan het directe zonlicht worden gecentreerd op een strip PV-

cellen waarbij ook warmte wordt afgevangen, terwijl het diffuus licht volledig bruikbaar blijft voor de 

kas. Dit concept is al enkele malen toegepast en ontwikkeld door Wageningen Universiteit & 

Researchcentrum. 
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Indien gewenst kunnen ook grondgebonden installaties worden toegepast. Dit heeft op midden-

korte termijn echter geen voorkeur. 

6.3 Windenergie 

Introductie 

Bij de opwekking van windenergie zetten windturbines de bewegingsenergie van de lucht om in 

elektriciteit. De opbrengst hangt af van de windsnelheid en de hoogte en het type turbine. 

Marktontwikkeling 

Op het gebied van windenergie zijn er twee ontwikkelingen gaande. De ene ontwikkeling is dat 

windturbines steeds groter worden. In 1988 was het vermogen van de gemiddelde windturbine nog 

zo'n 100 kilowatt met een rotordiameter van 20 meter en een ashoogte van 30 meter. In 2002 

werden er veel projecten ontwikkeld waarbij de turbine een vermogen had van zo’n 1,5 MW. Deze 

turbines hadden een bijbehorende rotordiameter van 60 tot 70 meter en de ashoogte kon oplopen 

tot wel 100 meter. De windturbines die de laatste jaren worden geplaatst, hebben veelal een mast- 

of ashoogte van 80 meter of meer. De rotorbladen zijn 40 à 50 meter lang. De rotordiameter is 

hiermee 80 of 100 meter. De totale hoogte (tiphoogte) kan dus wel 150 meter zijn. Vermogens  

bedragen nu meestal tussen de 3 en 5 MW per turbine. Ondanks de snelle ontwikkeling van de 

vermogens, is de prijs al jaren gemiddeld gelijk gebleven. De vuistregel voor turbines is een 

investering van 1,5 miljoen euro per MW.  

 

De andere ontwikkeling op het gebied van windenergie, bestaat uit de steeds kleiner wordende 

turbines die (vergunningsvrij) geplaatst kunnen worden in de bebouwde omgeving. In Nederland 

worden mini windturbines overwegend in de gebouwde omgeving geplaatst. Het gaat hier dan om 

mini turbines met een vermogensrange van 0.5 tot 6 kW. Op de Nederlandse markt worden op dit 

moment 21 verschillende mini windturbines in deze range aangeboden, waarvan er elf in Nederland 

zijn ontwikkeld en gefabriceerd. Eind 2009 stonden er in Nederland ongeveer 300 mini windturbines. 

Het grootste deel van de mini windturbines is geplaatst door particulieren, woningbouwcorporaties 
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en bedrijven. De kosten van mini windturbines zijn tot op heden nog hoog in vergelijking met de 

opbrengsten. Dit heeft te maken met het feit dat het hier gaat om een nieuwe technologie die volop 

in ontwikkeling is. 

Potentieel en toepasbaarheid 

Door de provincie Zuid Holland is de nota Wervelender vastgesteld (26 januari 2011). Hierin staat 

aangegeven waar volgens de provincie plaatsing van windturbines gewenst is. In grote lijnen wordt 

aangegeven dat in dit deel van de provincie plaatsing van windturbines langs grote infrastructurele 

lijnen gewenst is. In de gemeente Pijnacker-Nootdorp gaat het hierbij om een locatie langs de A12, 

inclusief bedrijfsterrein Heron. Voor het bedrijventerrein Heron was al een plan gemaakt voor de 

plaatsing van een windturbine, maar dit bleek op dit moment niet haalbaar. Een nieuw initiatief 

waarmee een aantal glastuinbouwers eind 2011 is gekomen betreft de plaatsing van een aantal 

windturbines langs de N470. Dergelijke projecten waarbij ondernemers zelf initiatief nemen om 

duurzame energie op te wekken voor eigen gebruik of voor levering aan derden zou verder 

gestimuleerd kunnen worden door de gemeente. 

Bij het plaatsen van een windturbine moet rekening gehouden worden met het effect van de 

windturbine op de omgeving. Er moet rekening gehouden worden met geluid, risicozonering, 

slagschaduw en het effect op de natuur in de omgeving. Ook is een omgevingsvergunning voor het 

bouwen nodig en moet de windturbine passen binnen het geldende bestemmingsplan. Hierbij kan de 

gemeente ondersteuning bieden door bijvoorbeeld mee te werken aan een eventuele aanpassing 

van het bestemmingsplan.  De gemeente kan een actieve rol vervullen bij het vergroten van 

draagvlak onder de doelgroepen: 

 Agrariërs 

 Projectontwikkelaars Windenergie 

 Energiebedrijven 

 Bedrijvenvereniging   

 Omwonenden 

6.4 Biomassa 

Introductie 

Energie uit biomassa wordt opgewekt door verbranding, vergassing of vergisting van organische 

materialen, zoals hout, gft-afval, maar ook plantaardige olie, mest en (delen van) speciaal geteelde 

gewassen.  

Potentieel en toepasbaarheid 

Verbranding 

Grootschalige biomassa installaties zijn moeilijk te realiseren binnen de gemeente.  Kleine installaties 

voor droge biomassa op basis van snoeihout of pellets zoals de SunMachine1 kunnen enkele 

woningen of gebouwen wel gemakkelijk van duurzame warmte voorzien.  Omdat deze technologie 

vaak onbekend is kan de gemeente de toepassing van dit soort installaties stimuleren door 

informatie bij bijvoorbeeld bouwaanvragen aan ontwikkelaars of consumenten te verstrekken. 

                                                           
1

 http://www.kiekebosbakker.nl/site_images/61_1889EfolderEpellet_nieuw.pdf 
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Vergisting 

In de gemeente Pijnacker-Nootdorp zijn mogelijkheden aanwezig voor (co-)vergisting. De provincie 

Zuid-Holland heeft een kansenkaart Biogas opgesteld waarin de mogelijkheden voor vergisting zijn 

weergegeven. Een onderdeel hiervan is een kaart met potentiële locaties voor vergistingsinstallaties. 

Deze potentiële locaties zijn te vinden op industrieterreinen met klasse 3 en klasse 4+, zoals 

weergegeven op onderstaande kaart. 

   

Daarnaast is inzicht gegeven in het aanbod van biomassa per stroom en vergistingsmethode, de 

potentiële productie aan biogas en de potentiële productie van biogas dat is opgewerkt tot 

aardgaskwaliteit. 
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Aanbod biomassa per stroom  

Rundermest (ton): 29.683 

Varkensmest (ton): 2.342 

Akkerbouw (ton): 2.224 

Tuinbouw (ton): 288 

Glastuinbouw (ton): 15.612 

VGI witte lijst (ton): 0 

VGI overig (ton): 12 

GFT (ton): 4.128 

Bermgras (ton):  396 

Rioolslib (ton): 0 

Totaal aanbod (ton): 54.685 

 

Aanbod biomassa per vergistingsmethode  

Mestcovergisting, uitrijden digestaat (ton/jaar):  32.025 

Vergisting met nacompostering digestaat (ton/jaar): 22.648 

Vergisting met thermische nabehandeling digestaat (ton/jaar): 12 

Totaal aanbod (ton/jaar): 54.685 

 

Potentiële productie ruw biogas per vergistingsmethode  

Mestcovergisting, uitrijden digestaat (m³/jaar):  638.126 

Vergisting met nacompostering digestaat (m³/jaar): 1.053.996 

Vergisting met thermische nabehandeling digestaat (m³/jaar): 1.080 

Totale productie (m³/jaar): 1.693.202 
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Potentiële productie bio-aardgas per vergistingsmethode  

Mestcovergisting, uitrijden digestaat (m³/jaar): 450.442 

Vergisting met nacompostering digestaat (m³/jaar): 685.250 

Vergisting met thermische nabehandeling digestaat (m³/jaar):  762 

Totale productie (m³/jaar): 1.136.454 

6.5 Warmte-/Koude Opslag (WKO) 

Introductie 

WKO systemen zijn onder te verdelen in open en gesloten systemen. Open systemen worden over 

het algemeen toegepast bij grotere ontwikkelingen (kantoren, bedrijventerreinen en woonwijken) en 

zijn vergunningplichtig in het kader van de Waterwet. Gebruikelijke temperatuurniveaus van te 

infiltreren en te onttrekken grondwater zijn gelegen tussen de 4 en 25 °C, waarbij de bovengrens 

beleidsmatig is vastgesteld en de ondergrens meer fysiek van aard is (bevriezing). Gesloten systemen 

worden met name bij kleinschalige ontwikkelingen toegepast (zoals één of enkele woningen). 

Aangezien bij gesloten systemen geen grondwater wordt onttrokken zijn deze systemen veelal 

vergunningvrij. Technisch gezien is voor (open) WKO systemen de aanwezigheid van een 

watervoerend pakket een eerste vereiste. Voor de relevante watervoerende lagen (tot circa 150 m-

mv) wordt vervolgens gekeken naar een aantal eigenschappen die het gebruik van de bodem voor 

WKO kunnen bemoeilijken. Dit zijn de dikte van het watervoerend pakket, de 

grondwaterstroomsnelheid en de redoxcondities. 

Potentieel en toepasbaarheid 

Via de website www.wkotool.nl zijn de mogelijkheden voor WKO in de gemeente Pijnacker-Nootdorp 

beknopt inzichtelijk gemaakt. De ondergrond van Pijnacker-Nootdorp is zeer geschikt voor het 

gebruik van WKO door de aanwezigheid van dikke zandpakketten met goede doorlatendheid.  

Beleidsmatig zijn beperkingen aanwezig door de aanwezigheid van specifiek provinciaal beleid. 
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Het toetsingskader van de provincie Zuid Holland zoals gepubliceerd in februari 2011 laat geen 

specifieke beschermde gebieden voor grondwater in de buurt van de gemeente Pijnacker-Nootdorp 

zien. Deze kaart sluit geen potentiële problemen met grond of grondwaterverontreiniging uit. 

Omdat bodemenergie één van de vele functies is die in de ondergrond van Zuid Holland en Pijnacker-

Nootdorp gerealiseerd kan worden, is het voor een optimale benutting noodzakelijk dat de 

toepassing van bodemenergie wordt gepland in afstemming met ander ondergronds en bovengronds 

gebruik. Dat geldt vooral voor gebieden met veel vraag naar bodemenergie en met concurrerende 

onder- en bovengrondse functies. Hier kan vooral gedacht worden aan stedelijke gebieden, 

bedrijfsterreinen en glastuinbouw waar verschillende WKO types evenals geothermie toegepast 

kunnen worden. 

Het is mogelijk om een bijzondere vorm van warmte-opslag, namelijk Hoge Temperatuur Opslag 

(HTO) toe te passen. De temperatuur is hierbij hoger dan toegestaan (> 25°C), maar de provincie kan 

via een pilotproject een uitzondering maken. Bij hoge temperatuuropslag kan bijvoorbeeld 

industriële restwarmte of warmte uit zonnecollectoren enige tijd in de ondergrond worden 

opgeslagen (gebufferd) totdat het gevraagd wordt. Omdat de hogere temperatuurniveau ’s (ca. 60 

°C) vaak direct gebruikt kunnen worden voor verwarmingsdoeleinden, zonder tussenkomst van 

warmtepompen, is de energiebesparing groot. Om negatieve effecten van deze hogere 

temperaturen op de omgeving te beperken worden voornamelijk diepe bodemlagen gebruikt (ca. 

200 – 500 meter onder maaiveld). In de gemeente Pijnacker-Nootdorp zijn op die diepten naar 

verwachting geschikte bodemlagen aanwezig, maar de beschikbare gegevens zijn te beperkt om in 

deze beknopte studie te concluderen of HTO een kansrijke optie is. Warmte-koude opslag is met 

name interessant bij kantoorgebouwen, winkelcentra, woon-zorgcomplexen en woningbouw met 

een hogere dichtheid.  
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In combinatie met een warmtepompsysteem kan voor een deel duurzame warmte & koude worden 

geleverd. Het warmtepompsysteem zal circa ¾ deel uit het bronsysteem kunnen halen. Indien er van 

uitgegaan wordt dat er geen duurzame elektriciteit wordt ingekocht om de warmtepomp aan te 

drijven, is het aandeel duurzaam ca. 20-40%. 

6.6 Geothermie 

Introductie 

Aardwarmte of geothermie is energie die kan worden gewonnen uit diep in de aarde gelegen 

warmtereservoirs (geschikte gesteentelagen). Anders dan bij WKO is bij het gebruik van 

geothermische energie sprake van warmtewinning. Aardwarmte wordt gewonnen door het plaatsen 

van twee boringen: één onttrekking- en één infiltratieput. In vulkanische gebieden (zoals IJsland en 

Italië) liggen de voor geothermie geschikte warmtereservoirs op geringe diepte en is geothermie al 

snel lonend. In Nederland liggen de warmtereservoirs op een diepte van 1,5 tot 4 km. Een belangrijk 

deel van de kosten voor geothermie bestaat daarom uit boorkosten.  

Potentieel en toepasbaarheid 

De provincie Zuid-Holland laat momenteel onderzoek uitvoeren naar het potentieel van geothermie 

binnen de provincie. Tussenresultaten zijn op 26 juni 2011 bekend geworden en daaruit bleek dat de 

provincie Zuid-Holland zeer geschikt is voor de toepassing van geothermie.  

 

Vanwege de zeer hoge voorinvesteringen is het toepassen van warmtelevering middels geothermie 

alleen mogelijk waar een grote warmtevraag is. Dit is het geval in de gemeente Pijnacker-Nootdorp. 

Binnen de gemeente Pijnacker-Nootdorp zijn inmiddels twee glastuinbouwbedrijven actief met 

geothermie. Mogelijkheid is verder de realisatie van een warmtenet voor (toekomstige) geplande 

grootschalige nieuwbouw projecten.  
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7 Maatregelen 
 

Om tot een eerste, globaal uitgewerkte lijst van maatregelen voor de gemeente te komen, moet 

worden gekeken naar einddoelen in combinatie met beschikbaarheid van financiële middelen en 

manuren.  Afhankelijk van de waarde van de doelstelling om in 2050 energieneutraal te worden, zal 

het einddoel of de beschikbaarheid van middelen bepalen welke maatregelen genomen kunnen 

worden. Op korte termijn zal beschikbaarheid van financiële middelen in grote mate bepalen welke 

tussendoelen door middel van wat voor maatregelen behaald worden. 

7.1 Analyse mogelijke maatregelen 

Om tot een energieneutrale gemeente te komen zullen maatregelen voor besparing van gas en 

elektriciteit, alsmede stimulering ten behoeve van de realisatie van duurzame opwekking, moeten 

worden gerealiseerd. Omdat decentrale opwekking in veel gevallen nog moeilijk rendabel is te 

exploiteren, moet in eerste instantie extra focus op energiebesparing worden gelegd. Indien 

inwoners of ondernemers echter de mogelijkheid willen aangrijpen om duurzame energieopwekking 

te realiseren, moet de gemeente dit natuurlijk zo veel mogelijk stimuleren en eventuele lokale 

restricties zo veel mogelijk beperken.  

De gemeente zal voor het uitvoeren van haar milieubeleid samenwerking moeten zoeken met 

marktpartijen. De maatschappelijke doelstelling van de gemeente, bijvoorbeeld het milieubeleid, 

sluit echter niet altijd aan met de doelstelling die marktpartijen nastreven (economische 

haalbaarheid, continuïteit). Om dit te bereiken is een instrumentarium ontwikkeld waarin een viertal 

beïnvloedingsstrategieën zijn te onderscheiden. Deze lopen van passief en actief stimuleren tot 

beïnvloeden en afdwingen. Voor elke techniek moet de balans gevonden worden tussen milieueffect 

en economische haalbaarheid. De figuur hieronder geeft een overzicht van de 

beïnvloedingsstrategieën.  
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7.2 Rollen voor de gemeente 

Afhankelijk van de benodigde beïnvloeding kan de gemeente één van de volgende rollen aannemen: 

1. Als regisseur (stimuleren) 

2. Als financier (beïnvloeden) 

3. Als investeerder (afdwingen) 

In elk van deze rollen kunnen verschillende instrumenten worden ingezet. De gekozen rol is 

afhankelijk van project specifieke eigenschappen, maar ook van de juridische context. Als publiek 

orgaan moet de gemeente voldoen aan aanbestedingsregels. 

 

Voor de rollen regisseur, financier en investeerder is door Green Spread een uitvoeringsprogramma 

ontwikkeld. De gemeente kan voor de uitvoering van het instrumentarium respectievelijk een 

projectbureau, fondsbeheer en een ontwikkelbedrijf opzetten. 

 

Door projectmanagement en coördinatie kan de gemeente het toepassen van duurzame energie in 

sterke mate stimuleren. Door het centraliseren van de kennis en organisatie kunnen de 

investeringskosten worden gereduceerd. Hiervoor zijn een aantal instrumenten beschikbaar.  



 

 

33 
 

 

De gemeente kan er voor kiezen om duurzame projecten of initiatieven financieel te ondersteunen. 

Dit kan door middel van het verschaffen van een lening of het uitgeven van een garantiestelling, 

waardoor de kapitaalslasten worden geminimaliseerd.  

 

De gemeente kan ook actief participeren in investeringsprojecten. Hiervoor stelt de gemeente dan 

risicokapitaal ter beschikking. De gemeente draagt hierdoor mede de risico’s van de exploitatie van 

de energievoorziening.  

7.3 Maatregelenlijst 

De gemeente Pijnacker-Nootdorp kan naast de negen geplande projecten (binnen het Programma 

Energieneutraal Pijnacker-Nootdorp 2012-2014, stappen voorruit!!) de volgende stappen nemen. 

 Regisseur 

o Aanbestedingsbeleid voor gemeentelijke projecten en grootschalige 

gebiedsontwikkeling 

o In de ruimtelijke ordening kiezen voor een ideale zonoriëntatie en verkaveling zodat 

opwekking van duurzame energie met zonnepanelen kan worden geoptimaliseerd 

o Marktbetrokkenheid en delen van technologische kennis; burgers en bedrijven 

informeren over de mogelijkheden van energiebesparing en duurzame energie 

o Versoepelen van eventuele restricties op gebied van ontwikkeling duurzame 

installaties als WKO en grootschalige zon-PV 

o Prestatieafspraken maken en samenwerking met woningcorporaties en 

projectontwikkelaars 

o Prestatieafspraken maken en samenwerking met welzijnsorganisaties 

o Centrale inkoop van bijvoorbeeld PV-zonnepanelen 

 Financier 

o Verlenen van garantstellingen  

o Verschaffen van leningen  

o Verschaffen van gemeentelijke subsidies 

 Investeerder 

o Beschikbaar stellen van risicokapitaal 

o Participeren in grootschalige energieopwekking 

o Zelf investeren in energiebesparing en duurzame opwekking, bijvoorbeeld een 

warmtenet 
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Let op: Vanaf het moment dat Stedin het totale energieverbruik van de gemeente bekend maakt 

kunnen mogelijke maatregelen gemakkelijk worden geconcretiseerd. Het is dan mogelijk om 

bijvoorbeeld te bepalen hoeveel m2 zonnepanelen geplaatst moeten worden om de 2% 

besparingstarget te behalen. Het is dan ook mogelijk om een businesscase op te stellen en te bepalen 

wat voor projecten haalbaar zijn en wat voor budget hiervoor nodig is. 

7.4 Effect maatregelen 

De mogelijke maatregelen hebben verschillende effecten. In de rol van investeerder of financier zal 

de gemeente op de meest directe manier effect kunnen sorteren. In de rol van regisseur ligt echter 

een zeer groot potentieel, zij het dat hiervoor burgers en bedrijven zelf meer actie dienen te 

ondernemen. 

Verschillende maatregelen zien tevens verschillende kostenposten. Afhankelijk van technologische 

ontwikkeling en kostenontwikkeling op gebied van bijvoorbeeld zon-PV zal een faciliterende rol van 

de gemeente op midden-korte termijn gewenst zijn. 

Bij het toepassen van maatregelen moet er duidelijk onderscheid worden gemaakt tussen 

maatregelen voor de eigen organisatie en maatregelen voor de gemeente (bedrijven en inwoners). 

De meest succesvolle maatregelen voor bedrijven en bewoners zijn: 

- Investeringssubsidies (voorbeelden: Beverwijk, Brielle, Doesburg, Geldermalsen, Heemskerk, 

Uitgeest, Zutphen, etc.) en 

- Duurzaamheidsleningen (voorbeelden: Barneveld, Eemnes, Raalte, etc.). 

Gemeente Assen 

De gemeente Assen is pas sinds kort bezig met duurzaamheid, maar heeft in december 2011 de prijs 

ontvangen voor duurzaamste gemeente. De gemeente Assen won de prijs voor het beste duurzame 

beleid voor de manier waarop zij invulling geeft aan haar ambitie in 2020 volledig CO2-neutraal te 

zijn. De gemeente zet haar kaarten hierbij op duurzaam producerende bedrijven, schone mobiliteit 

en op substantiële energiebesparing in bestaande woningen. Eén van de maatregelen is dat de 

gemeente Assen de komende twee jaar vijftig lokale ondernemingen uit de energieketen bij elkaar 

gaat brengen. De opdracht aan hen luidt: geef op een transparante manier voorlichting over 

energiebesparing aan bewoners. Ook heeft de gemeente Assen een energieloket met informatie over 

energiebesparing en duurzame energie opgezet voor burgers en bedrijven. De gemeente Assen heeft 

zelf een tool ontwikkeld waarmee bewoners hun mogelijkheden voor zonnepanelen kunnen zien en 

meteen bestellen. 

Gemeente Barneveld 

De gemeente Barneveld heeft tot voor kort weinig echte initiatieven genomen op het gebied van 

duurzaamheid. De afgelopen twee jaren heeft de gemeente Barneveld een grote sprong voorwaarts 

gemaakt. Zij is aan de slag gegaan met de verduurzaming van haar eigen gebouwen. Daarnaast heeft 

zij het initiatief genomen om investeringen in zonnepanelen te promoten. Afgelopen jaar heeft zij 

het initiatief genomen tot oprichting van een energiecoöperatie voor en door inwoners en bedrijven 

in de gemeente Barneveld.  
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Gemeente Coevorden 

De gemeente Coevorden had in 2011 136 duizend euro beschikbaar voor zonnepanelen. Met dit 

budget had zij ongeveer 50 kWp aan vermogen kunnen aanschaffen. De gemeente heeft ervoor 

gekozen om het budget beschikbaar te stellen aan een marktpartij die bereid zou zijn om zelf te 

investeren in zonnepanelen. Belangrijkste uitgangspunten voor gunning van het budget waren: 

- stroomafname voor een periode van 15 jaar op basis van een ‘niet meer dan anders’ principe; 

- na 15 jaar overdracht van de zonnepanelen om niet. 

De gemeente heeft een aanbesteding uitgeschreven en deze heeft ertoe geleid dat er in 2012 bijna 

300 kWp door de marktpartij wordt geïnstalleerd op 15 gemeentelijke gebouwen en scholen in 

Coevorden. De gemeente heeft met hetzelfde geld zes keer zoveel CO2 reductie gerealiseerd. 

Gemeente Putten 

De gemeente Putten heeft als doelstelling energieneutraal te worden. Zij heeft een windlocatie waar 

10 MW gerealiseerd mag worden. Politieke verdeeldheid als gevolg van de NIMBY gedachte leidt 

ertoe dat er nog geen turbine is geplaatst. De gemeente Putten kan haar doelstellingen echter niet 

realiseren zonder de 10 MW aan windturbines te installeren. 

Gemeente Zwolle 

De gemeente Zwolle wil samen met twee woningcorporaties een jaren 50 wijk verduurzamen. De 

woningcorporaties hebben zich gecommitteerd om de woningvoorraad te renoveren, waardoor een 

labelsprong wordt gerealiseerd van G naar B. Het gemiddelde gasverbruik per woning wordt hiermee 

teruggebracht van 2.300 m3 naar 1.100 m3 per woning per jaar. De gemeente wil het gebied 

energieneutraal maken. Daarom wordt er 7 miljoen euro geïnvesteerd in een collectieve WKO en 

zonnepanelen. De gemeente wordt medeaandeelhouder in de exploitatiemaatschappij en stelt de 

financiering voor de investering beschikbaar tegen een lage(re) rente. 

7.5  Impact “Energieneutraal Pijnacker-Nootdorp 2012-2014” 

Om te bepalen in hoeverre de doelstelling van 2% energiebesparing per jaar behaald kan worden en 

de gemeente een voorbeeldrol voor de burger vormt,  dient gekeken te worden naar de negen 

projecten uit het “Programma Energieneutraal Pijnacker-Nootdorp 2012-2014”, zoals behandeld in 

de raadscommissie Ruimte op 10 januari 2012.  

Door het ontbreken van huidige verbruiksinformatie binnen de gemeente kan enkel gekeken worden 

naar verwachte impact en kan geen concrete percentuele besparingsverwachting worden afgegeven.  

De negen voorgestelde projecten zijn: 

1. Financieringsconstructies voor investeringen in bestaande bouw (energetisch verbeteren van 

woningen en bouwbranche); 

2. Energiezuinige sporthal Koningshof (het Baken); 

3. Zonne-energie bij woningen: verbeteren van planologische mogelijkheden; 

4. Bijeenkomst met burgers en bedrijven die suggesties kunnen inbrengen; 
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5. Warmtevoorziening voor Tuindershof/Keijzershof: gemeente verricht haalbaarheidstudie (loopt). 

Warmte voor Ackerswoude: gemeente verricht verkenning op termijn; 

6. Warmtelevering Ammerlaan aan de flats van Rondom Wonen in Pijnacker-Noord: gemeente 

brengt partijen met elkaar in gesprek (faciliteren); 

7. Windturbines in Pijnacker-Nootdorp: gemeente onderzoekt locatiemogelijkheden bij de 

structuurvisie; 

8. Biomassa als hernieuwbare energiebron: gemeente brengt partijen met elkaar in gesprek 

(faciliteren); 

9. Bijdrage aan aardwarmteproject; actief faciliteren van koplopers. 

 

Samengenomen lijken de 9 projecten de kernboodschap van Pijnacker-Nootdorp als duurzame en 

energiebewuste gemeente uit te dragen. Het laat zien dat er gezamenlijk actie wordt ondernomen 

om energieverbruik zo veel mogelijk te verminderen of duurzame energiebronnen in te zetten en dat 

de gemeente een voorbeeldfunctie vervult.  Door het effectief inzetten van communicatiemiddelen 

kan deze boodschap ook richting de burger en ondernemer binnen de gemeente worden 

uitgedragen. Hierbij zal het opzetten van een digitaal energieloket (in de vorm van een website) een 

groot deel van het succes bepalen. De uiteindelijk gerealiseerde energiebesparing of opwekking zal 

hierdoor worden bepaald, aangezien een groot deel van het initiatief voor de projecten bij de burger 

of ondernemer blijft. Als deze burger of ondernemer in Pijnacker-Nootdorp niet goed bereikt wordt 

zal hij niet worden gestimuleerd om in zo veel projecten te participeren.  

De resultaten van project 1, 3 en 7 zijn sterk afhankelijk van participatie van burgers en 

ondernemers. Indien een energieloket verschillende constructies uit hoofdstuk 8 goed weet te 

promoten kan hier veel energetische winst worden behaald. Ook de geplande zonnepanelen subsidie 

binnen stadsgewest Haaglanden voor 2012 zal hier een erg belangrijke rol spelen als zowel 

ondernemers als burgers hierop inspelen (gestimuleerd door de gemeente).  

Project 2, de energiezuinige sporthal, is het meest concreet en heeft de hoogste 

haalbaarheidsverwachting. Binnen de aanbesteding zal de eis van een hoog energielabel moeten 

worden neergelegd, waarna een externe partij actuele verbruiksgegevens met verwachte verbruiken 

kan vergelijken en een businesscase met CO2 besparing kan opstellen. De exploitatie van het 

vernieuwde pand kan als Energie Service Company (ESCO) zonder extra kosten bij een externe partij 

worden weggelegd.  Het project zal geen enorme energiebesparing realiseren, maar biedt wel een 

mogelijkheid om een voorbeeld te stellen. 

Project 4, de bijeenkomst, lijkt voornamelijk nuttig om de voorbeeldrol van de gemeente te 

verzekeren en bewustzijn te stimuleren. Aangezien er geen budget is om nieuwe projecten te 

ontwikkelen, kan de bijeenkomst ook nuttig worden gebruikt om een grootschalige zonnepanelen 

inkoopactie te organiseren in samenwerking met een professionele externe partij en burgers en 

bedrijven stimuleren tot het investeren in zon-PV. 
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Project 5, 6, 8 en 9 bieden duidelijk het grootste besparingspotentieel. De realisatie van een centraal 

warmteleveringsproject op basis van biomassa, WKO of aardwarmte zou het behalen van de 

besparingsdoelstellingen voor de gemeente de komende jaren direct verzekeren. Aangezien de 

kosten voor dit soort projecten erg hoog zijn, en over het algemeen door exploitatie moeten worden 

gedragen, lijkt een verkennende en faciliterende rol gepast. Externe partijen zullen actief moeten 

worden aangetrokken en een afzetmarkt juridisch verzekerd. De gemeente zal tevens binnen 

provinciale vergunningstrajecten een belangrijke rol moeten spelen om trajecten te versnellen en 

zodoende de kosten hiervoor te verlagen. Het budget voor deze projecten lijkt hierdoor erg laag. 

De voorgestelde projecten, die van belang zijn voor de promotie van energiebesparing en inzet van 

duurzame energie, zullen echter nauwelijks bijdragen aan de doelstelling om te komen tot energie-

neutraliteit. Het gros van de projecten leidt niet direct tot investeringen in energiebesparing of tot 

duurzame energie opwekking. Men is in grote mate afhankelijk van de investeringsbereidheid van 

anderen. De doorlooptijd van de projecten is veel te lang. Planologische aanpassingen om een impuls 

aan zonne-energie te geven hebben alleen effect bij nieuwbouwprojecten. Dan nog kan er niet 

worden afgedwongen dat zonne-energie wordt toegepast. 

De gemeente lijkt het wiel opnieuw te willen uitvinden. Er zijn inmiddels legio voorbeelden van 

financieringsconstructies, inclusief volledig uitgewerkte programma’s (o.a. uitgewerkt door 

AgentschapNL) voor energiebesparing binnen de bestaande bouw. 

De gemeente probeert zoveel als mogelijk de rol van regisseur op zich te nemen, maar stelt hiervoor 

duidelijk te weinig middelen ter beschikking.  

Een verbruik van 6,9 PJ komt ongeveer overeen met 1.918 miljoen kWh ofwel 1,9 TWh aan 

elektriciteitsverbruik. Op basis van haar doelstelling en definitie van klimaatneutraliteit kan de 

gemeente Pijnacker-Nootdorp in 2012 al klimaatneutraal zijn voor nog geen 200 duizend euro. 

Nadeel is wel dat dit een jaarlijks terugkomende post is en geen rekening wordt gehouden met de 

het energieverbruik dat reeds duurzaam wordt ingekocht.  

7.6 Monitoring 

Afhankelijk van de uiteindelijk gekozen meettechnologie is monitoring gemakkelijk of moeilijk toe te 

passen. Indien inzicht in de levering van gas en elektra door Stedin kan worden verkregen is het 

gemakkelijk om vooruitgang te monitoren. Indien er uiteindelijk voor een marktconsultatie, enquête 

of vergelijkbare methode wordt gekozen, wordt monitoring een kostbaar en langdurig traject.  

Een groot voordeel is de geplande invoering van de slimme meter. In 2020 moet volgens Europese 

richtlijnen 80% van de huishoudens voorzien zijn van slimme meters. Reeds in 2012 beginnen de 

netbeheerders met de uitrol hiervan. Stedin heeft aangegeven dat zij in 2012 al 45.000 slimme 

meters verwachten uit te rollen. De gemeente heeft voor haar eigen gebouwen de mogelijkheid om 

prioriteitsplaatsing aan te vragen en door middel van een energieloket kunnen bewoners en 

bedrijven van de gemeente Pijnacker-Nootdorp eveneens over deze mogelijkheid worden 

geïnformeerd. 
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7.7 Toetsingskader 

Het is belangrijk een toetsingskader op te stellen waar nieuwe projecten aan moeten voldoen.  

Aangezien niet alle projecten invloed hebben op beschikbare gemeentelijke uren of budgetten en 

door consumenten of ondernemers worden geleid hoeft niet elk toetsingskader even streng te zijn. 

Basiskaders rusten echter op de doelstellingen “energieneutrale gemeente” en eventueel de 3P’s 

(People, Planet, Profit). 

Omdat de consequenties van een project niet alleen energetisch zijn, maar ook invloed kunnen 

hebben op de lokale economie, sociaal-culturele situatie, welvaart of natuur, is het belangrijk een 

goed toetsingskader op te stellen. 

Het toetsingskader behelst minimaal: 

CO2 emissies Wat is de vermindering in emissie? Hoeveel draagt dit bij aan de ambities?  

Concurrentie Wat is het alternatief? Is dit beter? Verdringt het bijvoorbeeld iets anders? 

Milieu Heeft het een effect op het Milieu? Is dit positief of negatief en acceptabel?      

Bijv. bij de plaatsing van een windmolen kan dit een overweging zijn. 

Welvaart - Draagt het bij aan de economie? Heeft het vooral geen negatief effect?  

Bijv. kosten van warmte voor glastuinbouw bij inzet nieuwe technologie.  

- Wat is het effect op de financiële situatie van de gemeente? 

Bijv. inzet voor subsidie A of B. 

Certificering Is de certificering op orde? Kan de energetisch besparing aan de gemeente 

Pijnacker-Nootdorp worden toegerekend? 

Implementatie Is het geïmplementeerd zoals ontworpen? Zijn er geen tekortkomingen? 

Lange termijn Wat zijn de langetermijneffecten? 

 

Er kan tevens worden gekeken naar de effecten op bijvoorbeeld: gezondheid, natuur, arbeid, sociale 

samenhang en identiteit, bodem, kapitaalgoederen, veiligheid grondwater, kennis, kunst en cultureel 

erfgoed, lucht, ruimtelijke vestigingsvoorwaarden, participatie,  oppervlaktewater, economische 

structuur, onderwijs, delfstoffen, grond- en hulpstoffen, woonomgeving, landschap etc., etc.. 
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8 Aanbevelingen 

Meten = weten  
Het is erg belangrijk om inzicht te krijgen in het huidige energieverbruik. Vervolgens kan worden 

bepaald hoeveel energie er moet worden bespaard en hoeveel er duurzaam moet worden opgewekt. 

Wanneer er inzicht is in het verbruik kan tevens gemonitord worden hoe het verbruik zich ontwikkelt 

en of de gestelde doelen gehaald worden. 

Mogelijke projecten 

Ondernemer zoekt zon 

Het project “Ondernemer zoekt zon” is bedoeld om zonnepanelen op bedrijfsdaken te krijgen. Het is 

bedoeld voor ondernemers met een eenmanszaak, CV, VOF of maatschap, die dankzij fiscale 

regelingen hoge rendementen krijgen en korte terugverdientijden hebben.  

In het project “Ondernemer zoekt zon” worden selectiecriteria gedefinieerd waaronder bedrijven 

mee kunnen doen met het project. Tegelijkertijd wordt een communicatieplan voor de voorlichting 

uitgewerkt zodat bedrijven worden geïnformeerd over de mogelijkheden.  Vervolgens wordt 

geïnventariseerd welke bedrijven en ondernemers interesse hebben en voldoen aan de criteria. 

Hierbij wordt onder andere gekeken naar energieverbruik, geschiktheid van daken en de 

winstgevendheid van de bedrijven/ondernemers. Met de verzamelde informatie worden turn key 

leveranciers benaderd voor offertes. Deze offertes worden vervolgens samen met een persoonlijke 

businesscase voorgelegd aan de bedrijven/ondernemers. Dan worden de definitieve aantallen 

vastgesteld en wordt de leverancier geselecteerd.  

PV Privé 

Om ook de aanschaf van zonnepanelen bij burgers te stimuleren is er het PV Privé project. In dit 

project kunnen werknemers onder fiscaal gunstige voorwaarden via hun werkgever zonnepanelen 

aanschaffen. Omdat de zonnepanelen door een groep werknemers in grotere hoeveelheden worden 

aangeschaft zijn tevens kortingen mogelijk.  

In het PV Privé project kunnen standaardpakketten worden geleverd aan medewerkers van de 

gemeente van 1 tot 4 kWp, wat een turn key investering vergt van  € 2.800,= tot € 10.000,= inclusief 

BTW. De gemeente financiert dit en de werknemer betaalt terug via salaris,  vakantiedagen, 

vakantiegeld,  overuren of gratificaties in maximaal 36 maanden. PV Privé is ook aan te bieden aan 

bedrijven binnen de gemeente! 

Als eerste moet worden geïnventariseerd wat de interesse onder medewerkers is. Hiervoor wordt 

een communicatieprogramma uitgewerkt om de werknemers te informeren. Vervolgens worden 

offertes aangevraagd bij leveranciers en worden de werkzaamheden afgestemd met de 

salarisadministratie. Daarna worden de pakketten aangeboden aan de medewerkers. Eventuele 

vragen van de medewerkers zullen worden beantwoord en deelname zal worden bevestigd. Als 

laatste wordt de opdrachtbevestiging naar de leverancier gestuurd.  
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Energieloket 

Om particuliere woningbezitters en bedrijven te laten overgaan tot het treffen van energie-

besparende maatregelen kan door de gemeente een Energieloket worden opgezet. 

Een Energieloket biedt burgers en bedrijven onafhankelijke en vrijblijvende informatie over 

energiebesparing, zonnepanelen,  zonneboilers, etc. Tevens wordt kennis over subsidies, 

energiebesparing en leveranciers gebundeld en wordt door een communicatieplatform informatie 

verstrekt, onder andere via bijvoorbeeld verenigingen. Ook kan via het Energieloket de inkoop 

worden georganiseerd. Door de grote aantallen kan dan een aantrekkelijke korting worden 

bedongen. Als laatste kan het Energieloket projectcoördinatie doen voor de realisatie of installatie 

van energiebesparende maatregelen en duurzame opwekkingsinstallaties.  

Het Energieloket begint met het bepalen van de doelstellingen en taken en wie het Energieloket gaat 

bemensen. Vervolgens worden selectiecriteria opgesteld voor uitvoerende bedrijven en worden de 

bedrijven geselecteerd. Ook wordt tegelijkertijd een communicatieplan opgesteld en wordt 

publiciteitsmateriaal opgesteld, zoals persberichten, advertenties, bewonersbrieven, folders en 

wordt een website opgetuigd. Medewerkers van het Energieloket en deelnemende uitvoerende 

bedrijven worden geïnstrueerd. Naast de algemene publiciteit uit het communicatieplan wordt een 

informatiemarkt georganiseerd. Eenmaal per kwartaal wordt een rapportage opgesteld voor de 

gemeente over het aantal aanmeldingen, uitgevoerde werkzaamheden en de verzonden en 

aangebrachte systemen.  

Eigen gebouw eerst 

Net als veel andere gemeenten, beschikt de gemeente Pijnacker-Nootdorp over een 

vastgoedportefeuille. Een aantal van deze gebouwen is reeds genomineerd om te verduurzamen, 

waaronder bijvoorbeeld sporthal Koningshof.  

Per type verduurzaming kan de gemeente een plan van aanpak maken inclusief tijdslijnen om te 

komen tot energieneutrale gebouwen. 
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10  Begrippenlijst 
 

 

Cradle-to-cradle Techniek ontwikkeld door William McDonough in 2002 waarbij geen 

afval wordt gecreëerd. Afval wordt gebruikt als de bouwstenen voor 

nieuwe producten. 

Energieneutraal Binnen de gemeentegrenzen is de CO2 uitstoot gelijk aan nul doordat 

de energievraag zo veel als mogelijk wordt verminderd en de 

resterende energievraag binnen de gemeentegrenzen duurzaam 

wordt opgewekt. 

Fossiele brandstoffen Brandstoffen als olie, gas en kolen. Bestaan uit 

koolwaterstofverbindingen die zijn ontstaan uit resten van plantaardig 

en dierlijk leven in het geologisch verleden van de aarde. 

Fresnel-kas Technologie waarbij (Fresnel) lenzen worden gebruik om zonlicht te 

filteren en directe zonnestralen te concentreren op een band 

fotovoltaische zonnecellen. 

Geothermie Aardwarmte of geothermie wordt gebruikt om energie te winnen uit 

het temperatuurverschil tussen het aardoppervlak en diep in de aarde 

gelegen warmtereservoirs. Deze aardwarmte kan ingezet worden voor 

de winning van warmte voor stadsverwarming of elektriciteit.  

Klimaatneutraal Binnen de gemeentegrenzen is de CO2 uitstoot gelijk aan nul doordat 

de energievraag zo veel als mogelijk wordt verminderd en de 

resterende energievraag binnen of buiten de gemeentegrenzen 

duurzaam wordt opgewekt. 

Levering achter de meter Bij levering achter de meter wordt eigen elektriciteitsopwekking in 

mindering gebracht van eigen verbruik (men kan dus salderen). Deze 

eigen opwek telt dus eigenlijk als energiebesparing. 

Levering voor de meter Bij levering voor de meter wordt elektriciteit direct in het 

elektriciteitsnet ingevoerd. Voor deze elektriciteit zal alleen 

terugleververgoeding worden betaald. 

Monitoring Meten is weten. Monitoring wordt gebruikt om bijvoorbeeld 

energieverbruik en prestaties van opwekkingsapparatuur te kunnen 

garanderen. 

Toetsingskader Kader waarin (vooral ruimtelijke) beleidsuitspraken en gewenste 

ontwikkeling worden beschrijven en waaraan nieuwe ontwikkelingen 

worden getoetst.  
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Trias energetica Basistheorie van duurzaamheid en energieneutraliteit. Betreft eerst 

zoveel mogelijk energiebesparen, daarna wat overblijft (benodigde 

energie, verbruik) zoveel mogelijk duurzaam opwekken en de vraag 

die daarna nog over is zo efficiënt mogelijk invullen met fossiele 

brandstoffen.  

Verbruik gebouwde 

omgeving gemeente 

Het verbruik van alle gemeentelijke gebouwen en systemen, 

bedrijfsgebouwen en woningen binnen de gemeente.  

Warmtepomp Apparaat dat warmte uit één medium kan onttrekken en verplaatsen 

naar een ander. Zo kan het warmte uit laag temperatuur bronwater 

onttrekken om hoog temperatuur tapwater te creëren. Het verbruikt 

een relatief kleine hoeveelheid elektriciteit om dit tapwater op deze 

temperatuur te krijgen. 

WKO Warmte-/Koude Opslag. Een methode om energie in de vorm van 

warmte of koude op te slaan in de bodem door inzet van bronnen. De 

techniek wordt gebruikt om gebouwen te verwarmen en/of te koelen.  

Zon-PV PV komt van het Engelse PhotoVoltaic wat fotovoltaisch betekent. 

(Zonnepanelen voor de opwekking van elektriciteit). 
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