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Introductie
Samen met Capellenaren, bedrijven en maatschappelijke organisaties werken 
we – stap voor stap - aan een duurzame stad. Samen laten we zien dat de 
Capellenaar het voor elkaar krijgt. Daarbij hebben we steeds oog voor onze stip 
op de horizon. In het Koersdocument Duurzaam Capelle (vastgesteld door de 
gemeenteraad op 5 februari 2018) is die als volgt beschreven:  

Capelle aan den IJssel is in 2050 een duurzame, groene en schone stad. 
De uitstoot van CO2 door energiegebruik, verkeer en bedrijvigheid is bijna 
nul. Capellenaren wekken individueel of collectief duurzame energie op 
en verbruiken minder energie dan nu. Capelse bedrijven doen goede zaken 
in de nieuwe ‘groene’ economie. We maken bijna alleen nog gebruik van 
hernieuwbare grondstoffen. Capelle is als groene parkstad voorbereid op een 
veranderend klimaat: bestand tegen extremere buien, droogte en hitte. De 
lucht-, bodem-, geluid- en waterkwaliteit voldoen aan de wettelijk eisen. De 
gemeente werkt samen met de stad en de regio aan de opgaven waar we voor 
staan en geeft daarbij zelf het goede voorbeeld.

Met het Programma Duurzaamheid 2019-2022 geven we de komende jaren 
uitvoering aan het duurzaamheidsbeleid in Capelle aan den IJssel. Het 
programma is opgebouwd vanuit de pijlers energietransitie, klimaatadaptatie 
en circulaire economie. 

Monitor Programma Duurzaamheid
De Monitor Programma Duurzaamheid (MPD) zet op een rij hoe we met de 
doelstellingen en ambities uit het Programma Duurzaamheid 2019-2022 aan de 
slag zijn. En vooral: hoe het ervoor staat met duurzaamheid in Capelle aan den 
IJssel en welke resultaten er in 2019 en begin 2020 zijn geboekt. Onderwerpen 
die aan bod komen zijn energiebesparing, groene daken, elektrische auto’s, 
zonnepanelen, energiezuinige woningen en andere duurzame initiatieven. 

We rapporteren ook over nieuwe ontwikkelingen en of waar nodig activiteiten 
of ambities moeten worden gewijzigd. Het MPD is daarmee hét instrument om 
te rapporteren, te controleren en kaders (bij) te stellen over de aanpak van 
duurzaamheid in Capelle aan den IJssel. 

In het MPD proberen we zoveel mogelijk data te laten zien. Daarvoor zijn we 
voor een groot deel afhankelijk van andere bronnen. Om aan te blijven sluiten 
op landelijke data gebruiken we zoveel mogelijk data van de Klimaatmonitor, 
ook al is deze data niet altijd actueel. Waar mogelijk voegen we eigen data 
toe. We rapporteren (als data beschikbaar is) vanaf 2015. Dit jaar is voor de 
energiedoelstellingen als basisjaar genomen.    

Het MPD is opgebouwd uit de hoofdstukken energietransitie, aardgasvrij, 
klimaat, circulaire economie en gemeentelijke voorbeeldrol.

Energietransitie: het tegengaan van klimaatverandering door de 
uitstoot van CO2 te verlagen. Dit doen we door de vraag naar energie 
te verkleinen via besparing en de opwekking van energie te verduur-
zamen.

Klimaatadaptatie: ons aanpassen om de gevolgen van (versnelde) 
klimaatverandering op te vangen en de schade en overlast zoveel 
mogelijk te beperken. Hiervoor richten we onze leefomgeving 
klimaatbestendig in.

Circulaire economie: het omvormen van ons economisch systeem 
waarin we grondstoffen niet uitputten en reststoffen opnieuw 
gebruiken in het productieproces. We werken aan vermindering van 
afvalstromen, hergebruik van reststoffen en gebruik van hernieuwbare 
grondstoffen.
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Hieronder melden we door middel van een zogenoemde “stoplicht- of dashboard methode” de stand van zaken per ambitie van het Programma Duurzaamheid 
met een korte toelichting. Aan de linkerzijde van de tabel is de ambitie te lezen met aan de rechterzijde de status van deze ambitie.

niet gerealiseerd loopt niet volgens planninggerealiseerd loopt volgens planning

5% energiebesparing op warmte en elektriciteit ten opzichte van 2015. 
Hiermee realiseren we een besparing van 120 TJ. Door gebouwen 
aardgasvrij(ready) te maken besparen we nog eens 60 TJ aan energie. Totaal 
een energiebesparing van 180 TJ op warmte en elektriciteit*  0,00003517 TJ.

De laatste data over energiegebruik voor warmte en elektriciteit laten een 
lichte daling zien ten opzichte van 2015. Steeds meer Capellenaren, VvE’s en 
bedrijven zijn met kleine of grote maatregelen aan de slag. Tegelijkertijd is 
een grote groep Capellenaren nog niet bezig met energiebesparing.

Stimuleren van elektrisch rijden door het (laten) aanleggen van een goede 
laadinfrastructuur. In 2019-2020 herijken we ons laadpaalbeleid. Uiterlijk in 
2021 zetten we een nieuwe uitvraag in de markt voor plaatsing van laadpalen.

Het aantal elektrische auto’s en laadpalen neemt toe. De herijking van 
het laadpaalbeleid is gestart, net als de voorbereidingen voor een nieuwe 
regionale concessie om laadpalen te plaatsen. 

2% van de gevraagde energie wekken we duurzaam op met zonne-energie. 
Dit doen we met 70.000 zonnepanelen (69 TJ).

In maart 2019 lagen er circa 20.000 zonnepanelen in de stad. We zijn nog 
een flink stuk verwijderd van 70.000 zonnepanelen, maar als de sterke groei 
van de afgelopen jaren blijft aanhouden is deze doelstelling haalbaar. We 
hebben alle dakeigenaren nodig om onze doelstelling te halen.

We volgen landelijke ontwikkelingen wat betreft financiering en 
betaalbaarheid en stemmen onze aanpak daarop af. We zetten ons daarnaast 
in om energiearmoede te bestrijden door samen met onze partners een 
actieplan op te stellen om energiearmoede aan te pakken.

Landelijk zijn verschillende nieuwe financieringsmogelijkheden 
geïntroduceerd. Wij informeren Capellenaren hierover. In de tweede helft 
van 2020 stellen wij een actieplan energiearmoede op.

Duurzaamheid is bij alle nieuwbouw standaard. Duurzaamheid is een vast element als we projecten zelf in de markt zetten. 
We merken dat de markt hier ook steeds meer op inspeelt. Het toepassen van 
GPR normen helpt ons om het gesprek te voeren met projectontwikkelaars 
en bouwers als wij een faciliterende rol hebben.

De energietransitie en de circulaire economie zijn onderdeel van de 
uitwerking van het programma Sterk Techniekonderwijs en van het vak 
wetenschap en techniek.

De samenwerking met het onderwijs en bedrijfsleven voor Sterk 
Techniekonderwijs is vastgelegd. Binnen deze samenwerking besteden 
we aandacht aan de energietransitie en de circulaire economie. Vanuit het 
Sterk Techniekonderwijs wordt gekeken hoe het basisonderwijs kan worden 
geholpen met de leerdoelen rond wetenschap en techniek.

We bouwen aan en versterken ons regionale en lokale netwerk waarmee 
we de a realiseren. Ook onze eigen organisatie versterken we, zodat we een 
goede en geloofwaardige partner zijn in de energietransitie.

We hebben een sterk lokaal netwerk opgebouwd en ook regionaal zijn 
de contacten goed. Wel merken we dat we op dit moment onvoldoende 
capaciteit hebben voor communicatie en participatie. Gelet op de snelle 
ontwikkelingen rond de energietransitie blijven we aandacht houden voor 
de capaciteit en kennis van de eigen organisatie.

Samenvatting
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3.400 woningequivalenten aangesloten op een duurzame collectieve of 
individuele warmtevoorziening of hiervoor gereed. Daarnaast wekken we 
13% van de gevraagde energie (warmte) duurzaam op (420 TJ).

Bij het bepalen van de ambitie van 3.400 WEQ aardgas(ready) voor eind 
2022 gingen wij er van uit dat 100 m2 utiliteit overeenkwam met 1 WEQ. Het 
Planbureau voor de Leefomgeving heeft de definitie van een WEQ inmiddels 
gewijzigd naar 130 m2 utiliteit. In de Transitievisie Warmte komen wij terug 
of een aanpassing van de ambitie nodig is, zodat dit in het bredere perspectief 
van de planning van de warmtetransitie in Capelle aan den IJssel kan worden 
geplaatst. In 2017 werd 378 TJ aan duurzame warmte opgewekt. 

Begin 2020 is een verkenning uitgevoerd naar een hoofdtracé warmtenet. 
We werken de Warmtetransitieagenda uit tot Transitievisie Warmte die de 
gemeenteraad in 2020 vaststelt. Uiterlijk in 2021 zijn wijkuitvoeringsplannen 
voor in elk geval Rivium en Florabuurt en omgeving vastgesteld door de 
raad.

De verkenning naar een hoofdtracé warmtenet is uitgevoerd. De Transitievisie 
Warmte leggen we iets later dan gepland, namelijk  1e helft 2021, ter 
besluitvorming voor aan de raad. Er wordt gewerkt aan de warmtetransitie 
in Rivium en de Florabuurt en omgeving. 

Inzicht krijgen in de impact van klimaatverandering op Capelle en het nemen 
van concrete stappen om de gevolgen van klimaatverandering op te vangen.

Aan de hand van een stresstest en risicodialogen hebben we inzicht in de 
impact van klimaatverandering. Op verschillende plekken in de stad wordt 
gewerkt om de gevolgen van klimaatverandering op te vangen. 

De jaarlijkse hoeveelheid afval per persoon in Capelle verminderen we tot 
100 kg. We zetten betekenisvolle stappen op het gebied van recycling, zodat 
we in 2022 75% van ons afval hergebruiken.

We hebben de afgelopen jaren forse stappen gezet om de hoeveelheid 
afval per persoon in Capelle te verminderen en hergebruik te stimuleren. 
Uit onderzoek blijkt dat het (zeker op korte termijn) niet haalbaar is om 
de landelijke doelstellingen te halen. In het nieuwe afvalactieplan worden 
aangepaste doelstellingen opgenomen.  

De kansen van de circulaire economie voor het Capelse bedrijfsleven in 
kaart brengen.

We informeren ondernemers op verschillende manieren over de kansen van 
de circulaire economie. Bijvoorbeeld door het organiseren van de Circulair 
Ondernemen Challenge. Ook bij Capellenaren willen we het bewustzijn over 
de circulaire economie vergroten.
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Energietransitie
De energietransitie is de komende jaren het speerpunt van het Programma 
Duurzaamheid. Energiebesparing en energie duurzaam opwekken staan 
daarbij centraal. Daarnaast starten we de warmtetransitie op door stap voor 
stap te werken aan een aardgasvrije stad. Gelet op de grootte en impact van de 
warmtetransitie rapporteren we over dit onderwerp apart in hoofdstuk twee. 
In dit hoofdstuk behandelen we energiebesparing en energieopwekking.

Energie besparen
We blijven vol inzetten op energie besparen en dan vooral isoleren. Energie 
die we niet gebruiken hoeven we immers niet op te wekken en het zorgt voor 
lagere energielasten voor Capellenaren en Capelse bedrijven. We willen zoveel 
mogelijk Capellenaren activeren om aan de slag te gaan met energiebesparing. 
Dat kunnen kleine slimme maatregelen in huis of bedrijf zijn, zoals het 
toepassen van LED verlichting, tot aan het flink isoleren van woning of bedrijf. 
Als Capellenaren eenmaal een eerste maatregel hebben getroffen dan is de 
kans groot dat er meer maatregelen volgen. We werken hiervoor ook regionaal 
samen via het regionale energieloket: de WoonWijzerWinkel. 

Hoe staat het ervoor in Capelle?
De meest actuele data over energiegebruik is uit 2017. Het energiegebruik is in 
2017 ten opzichte van 2015 met 1,8% afgenomen tot 3.264 TJ. De doelstelling 
voor eind 2022 is 3.171 TJ. Daarna zetten we in op een verdere daling (data: 
Klimaatmonitor). De daling van het energiegebruik met 1,8% ligt in lijn met de 
trend die we al sinds 2010 zien: het energiegebruik in Capelle daalt jaarlijks 
met ongeveer 1% .

Ten opzichte van 2015 is de totale energiebesparing in 2017 op warmte en 
elektriciteit 84 TJ. Voor 2018 is nog geen data voor warmte, maar zien we 
een verdere daling van het energiegebruik voor elektriciteit van 21 TJ (data: 
Klimaatmonitor). Overigens nam het energiegebruik voor brandstoffen tussen 
2015 en 2017, in tegenstelling tot elektriciteit en warmte, juist toe.

* Deze zin is verschoven vanuit de ambitie over aardgasvrij zodat energiebesparing op warmte 
en elektriciteit op één plek kan worden gemonitord. 

Eenheid energie
In dit document gebruiken we voor energiegebruik en energieopwekking de 
eenheid Terajoule (TJ). TJ is een grotere (1012) eenheid van de joule (J). De 
joule is de internationale eenheid voor energie. Met deze eenheid kunnen 
we alle soorten energie met elkaar vergelijken, zoals kilowattuur (kWh) 
voor elektriciteit en m3 voor aardgas. 

1 kWh elektriciteit is 3.600.000 J ofwel 0,0000036 TJ.
1 m3 aardgas is 35.170.000 J ofwel 0,00003517 TJ.

5% energiebesparing op warmte en elektriciteit ten opzichte van 2015. 
Hiermee realiseren we een besparing van 120 TJ. Door gebouwen 
aardgasvrij(ready) te maken besparen we nog eens 60 TJ aan energie*. 
Totaal een energiebesparing van 180 TJ op warmte en elektriciteit 
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Kleine slimme maatregelen
We kunnen veel energie besparen door kleine, slimme maatregelen. Zo zijn er 
de afgelopen jaren grote stappen gezet door LED verlichting in huis en steeds 
zuinigere apparaten. Door gedragsveranderingen zijn verdere besparingen 
mogelijk. Hier zetten we de komende jaren verder op in. Een mooi voorbeeld 
hoe we Capellenaren helpen energie te besparen zijn de energiecoaches. 
Daarnaast kunnen we door de bijdrage van de Rijksoverheid via de Regeling 
Reductie Energiegebruik (RRE) dit jaar 1.300 woningeigenaren € 90,00 cadeau 
geven voor een duurzaam advies en/of energiebesparende maatregelen. We 
hebben bedrijven geïnformeerd over de informatieplicht energiebesparing. 
Bedrijven zijn verplicht om te melden of zij energiebesparende maatregelen 
hebben doorgevoerd. Maatregelen met een terugverdientijd binnen vijf jaar 
zijn verplicht. Vanaf dit jaar wordt door de DCMR handhavend opgetreden 
tegen bedrijven die nog niet voldaan hebben aan de informatieplicht.

Energiecoaches
In juli 2019 hebben 15 vrijwilligers de opleiding tot energiecoach afgerond. 
Tot eind 2020 leggen de coaches in totaal 200 huisbezoeken af. Zij geven 
de bewoner inzicht in het energieverbruik en geven tips om met kleine 
maatregelen energie te besparen. Deze kleine maatregelen, zoals een led-
lamp en douchecoach, ontvangen de bewoners gratis. De bezoeken van de 
energiecoaches leveren een gemiddelde besparing op de energierekening 
van € 209,- per woning per jaar op. Het project energiecoaches is een 
samenwerkingsproject met Havensteder en het Energiecollectief Capelle 
(ECC).

Ik ben heel bewust bezig met mijn 
verbruik, want ik vind het niet 
vanzelfsprekend wat we allemaal 
hebben 

“

Mevrouw Carolus woont met 3 kinderen in het Reviusrondeel. Zij doet veel 
vrijwilligerswerk. Via de buurtbijeenkomst over de energiecoach heeft zij zich 
aangemeld voor advies. Zij is de 50e bewoner, die zich aangemeld heeft voor advies 
van de energiecoach. Hij heeft 2 bezoeken bij haar gebracht. 700
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Isoleren en ventileren
We zien dat de belangstelling onder Capellenaren voor de buurtacties en 
themadagen groeit in vergelijking met voorgaande jaren. Ook de kennis over 
energiebesparende maatregelen groeit. Capellenaren die de buurtacties 
en themadagen bezoeken, zijn vaak al goed geïnformeerd en bereid tot het 
nemen van maatregelen. We weten ook dat er een grote groep Capellenaren is 
die op zoek is naar informatie. Zowel online als offline (middels bijeenkomsten 
en het lokale energieloket) spelen we hierop in. Hiermee hopen we ook 
Capellenaren die nog geen maatregelen hebben genomen in beweging te 
brengen. We hebben deze groep nodig om onze doelstellingen te halen. Door 
de buurtgerichte en persoonlijke aanpak zijn de buurtacties succesvol, maar 
om grotere groepen Capellenaren in beweging te krijgen organiseren we ook 
stadsbrede activiteiten. Een voorbeeld daarvan zijn de collectieve inkoopacties 
via de WoonWijzerWinkel. Meer inzet op communicatie is nodig om hier verdere 
stappen in te kunnen zetten. 

Buurtacties
We blijven samen met het ECC en de WoonWijzerWinkel buurtacties 
organiseren. Zeker in regionaal perspectief zijn deze buurtacties succesvol 
door de buurtgerichte en persoonlijke benadering. Hierdoor boeken we 
mooie resultaten. In 2019 hebben we alweer de tiende en elfde buurtactie 
georganiseerd. Ditmaal in Schollevaar. De belangstelling was groot. Op 
beide informatiebijeenkomsten waren circa 100 Capellenaren aanwezig. 
De ervaring is dat mensen vaak een langere periode dan de duur van een 
buurtactie benutten, om keuzes te maken om de woning te verduurzamen. 
Ook in 2020 zullen we dus extra resultaten boeken op de buurtacties uit 2019. 
In februari 2020 hebben we een buurtactie georganiseerd in de buurten van 
Middelwatering waar we nog niet eerder geweest zijn. Dit hebben we gedaan 
voor de woningen met een bouwjaar vanaf 1964 tot en met 1992. Buurten 
met woningen van voor 1960 verdienen nog aandacht. De maatregelen 
voor die woningen vragen om kennis en maatwerk. Deze maatwerkaanpak 
werken we de komende jaren uit zodat we deze stadsbreed kunnen inzetten. 

Het Energie Collectief Capelle (ECC) groeit gestaag. Een vaste club van een kleine 
twintig man zet zich in om inwoners van Capelle aan den IJssel te informeren, 

enthousiasmeren en adviseren over het nemen van duurzame maatregelen in en 
rond de woning. Die aanpak lijkt te werken, meent Johan Monster, projectleider van 

het ECC en coördinator van vrijwilligers. ,,We proberen mensen te bewegen.’’

We proberen niks te verkopen, we 
geven echt advies. Dat wekt ook 
vertrouwen: het is de keuze van 
mensen zelf. We proberen hen te 
bewegen

“
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Voor VvE’s is verduurzamen van hun woningen in juridische en organisatorische 
zin vaak lastiger te realiseren. De ruim 200 VvE’s vormen in Capelle aan den 
IJssel een belangrijke doelgroep voor het realiseren van onze doelstellingen. 
In 2019 zijn 39 VvE’s op verschillende manieren geholpen bij het verduurzamen 
van hun complex. We zetten ook in op kennisdeling tussen VvE’s. Hiervoor 
organiseren we twee keer per jaar een informatieavond. We helpen verder 
VvE bestuurders professionaliseren. In 2019 organiseerden we hiervoor een 
cursus waar 15 bestuurders aan deelnamen. VvE’s kunnen in het energieloket 
terecht bij een professionele helpdesk voor VvE’s. De bewustwording onder 
VvE’s dat ook zij het verschil kunnen maken, wordt steeds groter. Dat zien 
we aan de aantallen en diversiteit aan VvE’s die op de informatieavonden af 
komen. Vanaf 2020 willen we meer maatwerk gerichte acties aanbieden aan 
VvE’s. Er is namelijk een grote verscheidenheid aan VvE’s. Verscheidenheid in 
bouwjaar, grootte en fase van de klantreis.
Met eigenaren van bedrijfspanden zijn we via verschillende manieren in 
gesprek over energiebesparing. Vanaf 2023 mogen kantoorpanden met een 
energielabel lager dan C niet meer worden gebruikt. Door tijdig in gesprek te 
gaan met ondernemers willen we voorkomen dat dit in Capelle aan den IJssel 
gebeurt. Vanuit de Rijksoverheid komt dit jaar geld beschikbaar om hiermee 
te helpen. Zodra de voorwaarden hiervan bekend zijn, volgt een actieplan om 
hier gebruik van te maken en eigenaren van kantoorpanden te ondersteunen. 

Havensteder heeft in 2018-2019 bij 1.160 woningen isolatiemaatregelen 
getroffen. Nog eens 553 woningen worden in 2020 aangepakt. Woonzorg heeft 
bij 500 woningen isolatiemaatregelen getroffen.

Emissieloos vervoer stimuleren

Emissieloos vervoer helpt ons bij het verlagen van de energiebehoefte én draagt 
direct bij aan schonere lucht in de stad. Daarom stimuleren we elektrisch 
vervoer. We willen dat eind 2022 ongeveer 5% van alle auto’s in Capelle aan den 
IJssel een elektrische auto is. Dat zijn 1.000 auto’s. Daarmee besparen we circa 
5 á 10 TJ aan energie. In 2019 nam het aantal elektrische auto’s ten opzichte van 
2018 met 166% toe tot 324 stuks (data: Klimaatmonitor). We hebben overigens 

ook aandacht voor andere vormen van emissieloos vervoer dan elektrisch 
rijden. Eind 2020 opent aan de Capelseweg een multifueltankstation met 
waterstof, groengas en twee snelladers.

Laadpalen
Het aantal (semi)publieke laadpalen in Capelle aan den IJssel is in 2019 met 61 
gestegen naar 227 (data: Klimaatmonitor). We verwachten de komende jaren 
een verdere stijging. Van de 101 aanvragen voor een laadpaal in 2019 zijn er 
bijvoorbeeld nog veel plaatsen in procedure. We onderzoeken dit jaar of het 
overstappen van vraaggestuurd naar aanbodgestuurd beleid om laadpalen 
te plaatsen wenselijk is. In de tweede helft van 2020 leggen we een herijkt 
laadpalenbeleid voor aan de raad.

Stimuleren van elektrisch rijden door het (laten) aanleggen van een goede 
laadinfrastructuur. In 2019-2020 herijken we ons laadpaalbeleid. Uiterlijk 
in 2021 zetten we een nieuwe uitvraag in de markt voor plaatsing van 
laadpalen.
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De huidige regionale concessie voor het plaatsen van laadpalen bij Engie 
loopt af. Hiervoor zijn we in 2020 begonnen met een nieuwe regionale 
aanbestedingsprocedure met alle gemeenten in Zuid-Holland en Zeeland. In de 
nieuwe concessie is in ieder geval al rekening gehouden met de mogelijkheid 
om over te stappen op een aanbodgestuurd laadpalenbeleid.

Energie opwekken
De energie die we gebruiken willen we duurzaam opwekken. Als verstedelijkte 
gemeente kan dat niet allemaal in Capelle aan den IJssel zelf. We zetten vol in 
op zonne-energie, omdat deze manier van duurzame elektriciteitsopwekking 
(financieel) het meest rendabel is en we veel daken hebben. Andere manieren 
van duurzame energie opwekken zijn in Capelle aan den IJssel niet mogelijk of 
(nog) niet interessant. Uiteraard houden we wel aandacht voor technologische 
ontwikkelingen. De komende jaren willen we echt een schaalsprong maken 
qua productie van zonne-energie. 

Hoe staat het ervoor in Capelle?
De meest actuele data over het percentage hernieuwbare energie is uit 2017. 
Als we kijken naar het aandeel hernieuwbare energie dan zien we tussen 2015 
en 2017 een stijging van 12,9% naar 14,0% (data: Klimaatmonitor en Eneco). 
Het gaat conform de data van de klimaatmonitor om de energie die in Capelle 
aan den IJssel wordt opgewekt en biobrandstofgebruik voor vervoer. Daarnaast 
tellen we de hernieuwbare energie die elders wordt geproduceerd voor het 
Capelse warmtenet mee. De doelstelling voor eind 2022 is 17% duurzame 
energie. Daarna zetten we in op een stijging naar 30% in 2030. 

Als we kijken naar zonne-energie zien we dat het aantal zonnepanelen in 
Capelle aan den IJssel tussen 2015 en 2018 elk jaar met ongeveer 35% toe 
nam (data: CBS). Recent zijn we gestart met het tellen van zonnepanelen aan 
de hand van de luchtfoto die we jaarlijks laten maken. In maart 2019 lagen er 
circa 20.000 zonnepanelen in de stad. We zijn nog een flink stuk verwijderd van 
onze doelstelling van 70.000 zonnepanelen eind 2022, maar als we de groei van 
gemiddeld 35% per jaar aanhouden komt de doelstelling in zicht. We hebben 
daarbij niet alleen Capelse woningeigenaren, maar vooral ook de grote daken 
nodig. Onze aanpak is daarom gericht op alle dakeigenaren, waarbij we steeds 
zoveel mogelijk maatwerk toepassen.  

Particuliere eigenaren
Steeds meer Capellenaren plaatsen zonnepanelen op hun dak. De afgelopen 
jaren groeide het geïnstalleerd vermogen van zonnepanelen op woningen 
met gemiddeld 40% per jaar. Dit neemt niet weg dat nog steeds maar op 
een klein aantal woningen in Capelle aan den IJssel zonnepanelen liggen. 
Willen we onze doelstelling halen moeten nog veel meer woningen worden 
voorzien van zonnepanelen. Daarvoor moeten we de Capellenaren bereiken 
die nog niet in beweging zijn gekomen. Bij Capellenaren die al wel een stap 
willen zetten merken we dat zonnepanelen in trek zijn. Ook meerdere VvE’s 
zijn bezig met het plaatsen van zonnepanelen. We merken ook de keerzijde 
van de populariteit van zonnepanelen. Sommige bewoners worden benaderd 
door leveranciers waarbij de indruk wordt gewekt dat deze partijen door de 
gemeente worden aanbevolen en helaas levert niet elke leverancier dezelfde 
kwaliteit. Daarom besteden we in onze communicatie extra aandacht aan het 
belang hiervan. Voor de buurtacties en collectieve inkoopacties selecteert de 
WoonWijzerWinkel kundige leveranciers. 
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Woningcorporaties
Havensteder is de grootste dakeigenaar van Capelle aan den IJssel. 
Behalve een pilotproject liggen er geen zonnepanelen op haar daken. 
Havensteder kiest ervoor om te investeren in isolatie van haar woningbezit 
en niet in zonnepanelen. Wij begrijpen deze keuze, maar zien ook kansen 
om zonnepanelen op daken te plaatsen zonder dat Havensteder hierin hoeft 
te investeren. In de samenwerkingsovereenkomst met Havensteder en de 
Huurdersraad Capelle zijn procesafspraken gemaakt over het plaatsen van 
zonnepanelen. Het is het helaas niet gelukt om afspraken te maken over 
een concreet aantal geïnstalleerde panelen. Woonzorg Nederland heeft wel 
zonnepanelen geplaatst.

 

Zon op bedrijfsdaken
We hebben vorig jaar stevig ingezet op het beter benutten van de grote daken 
voor zonne-energie. Daarvoor hebben we eigenaren via verschillende manieren 
energiescans aangeboden om de potentie van hun dak in beeld te brengen. 
Zo hebben we de eigenaren van de 200 grootste (bedrijfs)daken van de stad 
opgeroepen om hun dak te benutten voor het opwekken van zonne-energie. 
Met gebruik van provinciale subsidie is in samenwerking met de BIZ Capelle 
XL in beeld gebracht welke potentie de bedrijfsdaken hebben. Voor Capelle 
West willen we in 2020 samen met de BIZ werken aan een energievisie, waar 
zonne-energie ook deel van uit maakt. De energiescans voor bedrijven zijn 
nuttig geweest om bedrijven op grote lijnen inzicht te geven in de potentie van 
hun dak, maar de energiescans zijn niet altijd bruikbaar omdat de sterkte en de 
mate van isolatie in het dak hierin niet wordt meegenomen. Daarom brengen 
we vanaf 2020 bedrijven direct in contact met adviseurs die een advies op maat 
kunnen maken. Door de overschrijding van het beschikbare subsidiebudget 
voor de SDE+ subsidie in het najaar van 2019 gaan (ook) in Capelle aan den 
IJssel helaas meerdere projecten niet door. Het betreft ongeveer 15.000 
panelen. Gelukkig zien we ook meerdere voorbeelden van daken waar wel 
zonnepanelen op zijn geïnstalleerd. Door de lagere vergoeding voor zon op 
dak vanuit de SDE++ subsidie richten we ons de komende jaren meer op 
collectieve inkoop tussen ondernemers. Hiermee zijn – zeker in combinatie 
met belastingvoordelen – goede businesscases mogelijk en zijn bedrijven niet 
afhankelijk van de eventuele toekenning van een subsidie.

2% van de gevraagde energie wekken we duurzaam op met zonne-energie. 
Dit doen we met 70.000 zonnepanelen (69 TJ).

AMBITIE

Het is belangrijk dat je je als 
bedrijf goed verdiept en de 
partijen op tijd erbij betrekt 
die daarvoor nodig zijn

“

Het dak van Hallmark in Capelle is een mooi zichtbaar resultaat vanuit het project 
‘Zon op bedrijfsdaken’. Met in totaal 909 zonnepanelen is de gemiddelde jaarproductie 
270.000 kWh. Daarmee kun je 99 huizen van stroom voorzien. Naast het project in 
Capelle, heeft Hallmark ook op het dak van het distributiecentrum in Krimpen 2.708 

zonnepanelen geplaatst voor nog eens 295 huishoudens. 



14

ZonKracht
We willen dat ook Capellenaren zonder geschikt dak of met een kleine beurs 
kunnen profiteren van zonne-energie. Energiecoöperatie ZonKracht Capelle 
is bezig met het voorbereiden van een project met twee schooldaken van 
Blick op onderwijs. Naar verwachting kunnen op de twee daken totaal 450 tot 
500 zonnepanelen geplaatst worden. De realisatie wordt eind 2020 of in 2021 
verwacht.

Een betaalbare energietransitie voor iedereen
Wij vinden het essentieel dat de energietransitie haalbaar en betaalbaar is 
voor iedereen. De verwachting is dat in de nabije toekomst de woonlasten 
stijgen, met name door een hogere aardgasprijs. Wij streven ernaar dat 
de woonlasten op de lange termijn betaalbaar blijven en Capellenaren 
wonen in comfortabele toekomstbestendige woningen. Bij het nemen van 
verduurzamingsmaatregelen streven wij naar woonlastenneutraliteit. Dat 
wil zeggen dat bij huurders een verhoging van de huur gecompenseerd 
wordt door lagere energielasten. Voor eigenaar/bewoners zien wij dat als 
aantrekkelijke financierbaarheid en subsidieerbaarheid van benodigde 
verduurzamingsmaatregelen. Dit betekent bij een eigen investering een 
terugverdientijd binnen 15 jaar. Bij het aangaan van een lening gaat het om 
een terugbetaaltermijn van maximaal 20 jaar voor particulieren of maximaal 
30 jaar voor VvE’s. De kosten voor verduurzaming kunnen zo naar verwachting 
steeds vaker via een lagere energierekening worden terugverdiend. Wij zijn 
hiervoor wel afhankelijk van de besluiten die de Rijksoverheid neemt over 
bijvoorbeeld de kosten voor energie, subsidiemogelijkheden en het aanbieden 
van aantrekkelijke financieringsmogelijkheden. Omdat ieders persoonlijke 
situatie anders is, kan niet met zekerheid worden gezegd dat de veranderingen 
voor iedereen woonlastenneutraal zullen zijn. 

In het Klimaatakkoord zijn nieuwe financieringsmogelijkheden aangekondigd. 
De inzet is om een breed palet aan aantrekkelijke, toegankelijke en 
verantwoorde financieringsmogelijkheden te realiseren, zodat iedereen een 
vorm kan vinden die in de eigen situatie past. De Rijksoverheid streeft er naar 
om vanaf juli 2020 voor eigenaar-bewoners die op basis van hun inkomen niet 

in aanmerking komen voor reguliere financiering, een financieringsproduct 
aan te bieden vanuit het warmtefonds. Verder wordt voor ieder woningtype 
een passende oplossing gezocht. Wij informeren Capellenaren over deze 
financieringsmogelijkheden. In de tweede helft van 2020 stellen wij samen 
met partners een actieplan energiearmoede op. Daarvoor sluiten wij aan bij 
de uitgangspunten van het gemeentelijk armoedebeleid door Capellenaren 
vooral kennis en vaardigheden bij te brengen. 

Nieuwbouw duurzaam ontwikkelen 

We willen dat nieuwbouwprojecten voldoen aan een vastgestelde norm volgens 
de methode GPR-gebouw. De GPR score is gemiddeld een 8 met minimaal een 
9 voor het thema energie en een 7 voor het thema milieu. Hiermee zorgen 
we ervoor dat het energiegebruik voor de gebouwde omgeving, ondanks de 
flinke woningbouwproductie, maar beperkt toeneemt. Door woningbouw 
te realiseren in de nabijheid van hoogwaardig openbaar vervoer punten kan 
de toename van het energieverbruik voor vervoer door nieuwbouw worden 
beperkt. 

Duurzaamheid is een vast element als we projecten zelf in de markt zetten. 
We merken dat de markt hier ook steeds meer op inspeelt. Het toepassen van 
GPR normen helpt ons om het gesprek te voeren met projectontwikkelaars en 
bouwers als wij een faciliterende rol hebben. Waar nodig passen we uiteraard 
maatwerk toe als blijkt dat een GPR norm realisatie van nieuwbouw onhaalbaar 
maakt.  We zetten de komende jaren ook in op het duurzaam ontwikkelen van 
de buitenruimte van projecten. Conform het Programma Wonen zetten we met 
name in op woningbouw in de nabijheid van hoogwaardige openbaar vervoer 
punten.  We volgen landelijke ontwikkelingen wat betreft financiering en 

betaalbaarheid en stemmen onze aanpak daarop af. We zetten ons daarnaast 
in om energiearmoede te bestrijden door samen met onze partners een 
actieplan op te stellen om energiearmoede aan te pakken.

AMBITIE

Duurzaamheid is bij alle nieuwbouw standaard.
AMBITIE
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Onderwijs en werkgelegenheid koppelen aan de energietransitie

De energietransitie vraagt om goede vakkrachten, maar de beschikbaarheid 
daarvan is beperkt. We zetten regionaal in op het voorkomen en het 
wegwerken van de mismatch tussen onderwijs en vraag op de arbeidsmarkt. 
We faciliteren het onderwijs en het lokale bedrijfsleven bij het creëren van 
meer leerwerkplekken, onder meer met het inzetten van het netwerk van de 
gemeente. In de regio werken we samen met onderwijs en bedrijfsleven aan 
het Programma ‘Sterk Techniekonderwijs’. Via deze acties willen we stimuleren 
dat duurzaamheid onderdeel uitmaakt van het onderwijsprogramma van het 
basis- en voortgezet onderwijs. 

Op 22 maart 2019 is de samenwerking met het onderwijs en bedrijfsleven 
voor Sterk Techniekonderwijs vastgelegd in een intentieverklaring die werd 
getekend in het energiecafé. Binnen deze samenwerking besteden we aandacht 
aan de energietransitie en de circulaire economie. Voor het basisonderwijs 
wilden we hiervoor gebruik maken van het nieuwe vak wetenschap & techniek. 
Dit vak wordt geen verplichting, maar er zijn wel leerdoelen geformuleerd over 
wetenschap en techniek. Vanuit het Sterk Techniekonderwijs wordt gekeken 
hoe het basisonderwijs kan worden geholpen met deze leerdoelen.  

Een stevige coördinerende organisatie opzetten
De komende jaren zetten wij ons in om onze organisatorische slagkracht te 
vergroten om de energietransitie vorm te geven. Daarbij versterken we zowel 
ons regionale als ons lokale netwerk. We zorgen voor een stevige coördinerende 
uitvoeringsorganisatie. Dit betekent onder andere dat we vaste medewerkers 
aantrekken om de energietransitie te coördineren.

We  werken aan het Programma Duurzaamheid met een programmateam vanuit 
meerdere afdelingen. In 2019 hebben we vaste medewerkers aangetrokken 
om de energietransitie te coördineren. We hebben een sterk lokaal netwerk 
opgebouwd en ook regionaal zijn de contacten goed. Wel merken we dat we op 
dit moment onvoldoende capaciteit hebben voor communicatie en participatie. 
Een uitbreiding van de formatie is op dit punt wenselijk, met name om de 
groep Capellenaren te activeren die nog niet in beweging is gekomen, maar 
zich wel aan het oriënteren is. Gelet op de snelle ontwikkelingen rond de 
energietransitie blijven we aandacht houden voor de capaciteit en kennis van 
de eigen organisatie. 

Regionale Energiestrategie (RES)
Regionaal werken we met onze partners in de Metropoolregio Rotterdam Den 
Haag aan het opstellen van de regionale energiestrategie (RES). De RES is een 
instrument om te komen tot keuzes voor besparing van energie, de opwekking 
van duurzame elektriciteit, de warmtetransitie in de bebouwde omgeving en de 
benodigde energie infrastructuur. Uit onze regionale analyse komt naar voren 
dat door de aanwezigheid van onder andere restwarmte uit de Rotterdamse 
haven en andere warmtebronnen zoals bodemwarmte voldoende aanbod van 
warmte is. Dit draagt bij aan onze ambitie voor collectieve warmtevoorzieningen 
in Capelle aan den IJssel. Voor 1 oktober 2020 moeten alle regio’s aangeven 
hoeveel duurzame energie ze in hun regio kunnen opwekken. In maart 2021 
moet de definitieve RES worden vastgesteld. Elke twee jaar vindt vervolgens 
een herijking plaats. Dan wordt beoordeeld of de doelen en ambities nog 
realistisch en ambitieus genoeg zijn. Bovendien wordt rekening gehouden 
met nieuwe inzichten en nieuwe innovaties. Indien daartoe aanleiding bestaat 
verwerken we deze ontwikkelingen ook in deze monitor. 

Capelle weet raad met de energietransitie 
Op 19 november 2019 publiceerden RTV Rijnmond en het AD een artikel 
op basis van een gezamenlijk onderzoek naar het klimaatbeleid van de 26 
gemeenten in de regio’s Rijnmond en Zuid-Holland Zuid. Het artikel was 
gebaseerd op een enquête van RTV Rijnmond en het AD. De strekking van 
het artikel is dat het merendeel van de gemeenten geen idee had wat het aan 
moet met de energietransitie. In het artikel worden ook een paar positieve 
uitschieters benoemd. Capelle aan den IJssel, wordt naast een aantal 
andere gemeenten genoemd als gemeente die zich weet te onderscheiden.

De energietransitie en de circulaire economie zijn onderdeel van de 
uitwerking van het programma Sterk Techniekonderwijs en van het 
vak wetenschap en techniek.

AMBITIE

We bouwen aan en versterken ons regionale en lokale netwerk 
waarmee we de energietransitie realiseren. Ook onze eigen organisatie 
versterken we, zodat we een goede en geloofwaardige partner zijn in de 
energietransitie.

AMBITIE



16

Aardgasvrij
Vanuit de klimaatopgave en de aardbevingenproblematiek in Groningen 
heeft de Rijksoverheid besloten dat alle gebouwen in Nederland uiterlijk in 
2050 aardgasvrij moeten zijn. Dit betekent dat we duurzame alternatieven 
moeten vinden voor de verwarming van gebouwen, warm tapwater en koken. 
De overstap naar aardgasvrij is een grote opgave met impact voor alle 
Capellenaren. Gemeenten vervullen een regierol in deze warmtetransitie. 
Daarbij is samenwerking met stakeholders en Capellenaren de komende 
decennia van belang. We pakken de overstap naar aardgasvrij stap voor 
stap aan. Juist het stapsgewijze is belangrijk om optimaal in te kunnen 
spelen op de ontwikkelingen in deze wereld in beweging. Stap voor stap 
betekent bedachtzaam in beweging blijven. Hiermee zorgen we er voor dat de 
Capellenaar goed op de hoogte is van de warmtetransitie in de stad. We lopen 
in onze aanpak niet voor de landelijke doelstellingen uit, maar baseren deze op 
de doelstellingen zoals vastgelegd in het Koersdocument Duurzaam Capelle. 

Hoe staat het ervoor in Capelle?
Sommige gebouwen in de stad zijn al voorzien van een individuele oplossing 
voor aardgasvrij. De wijken Schollevaar en Fascinatio en grote delen van de 
Hoofdweg zijn al aangesloten op de stadsverwarming. Het grootste deel van 
de warmte voor deze gebieden wordt hernieuwbaar opgewekt met restwarmte 
uit de Rotterdamse haven (71%)(data: Eneco). Eneco heeft, als eigenaar van de 
stadsverwarming, een bronnenstrategie richting 2050. Dan moet de warmte 
voor de stadsverwarming 100% duurzaam worden opgewekt. 

Eind 2022 willen we dat er 3.400 woningequivalenten (WEQ) extra 
aardgas(ready) zijn. Aardgasvrij(ready) zijn alle gebouwen die nu al los zijn 
van een aardgasaansluiting. Omdat ze aangesloten zijn op het collectieve 
warmtenet of individueel de overstap hebben gemaakt naar een aardgasvrije 
warmtevoorziening. Daarnaast ook de gebouwen die voldoende geïsoleerd 
zijn voor de overstap naar een duurzame warmtevoorziening, waar al gekookt 
wordt op inductie en waar concreet zicht is op aansluiting op een duurzame 
warmtebron. 

Bij het bepalen van de ambitie van 3.400 WEQ aardgas(ready) voor eind 
2022 gingen wij er van uit dat 100 m2 utiliteit overeenkwam met 1 WEQ. Het 
Planbureau voor de Leefomgeving heeft de definitie van een WEQ inmiddels 
gewijzigd naar 130 m2 utiliteit. In de Transitievisie Warmte komen wij terug 
of een aanpassing van de ambitie nodig is, zodat dit in het bredere perspectief 
van de planning van de warmtetransitie in Capelle aan den IJssel kan worden 
geplaatst.  

* Deze zin is verschoven vanuit de ambitie over aardgasvrij zodat energiebesparing op warmte 
en elektriciteit op één plek kan worden gemonitord. 

Beleidskader
Elke gemeente moet in 2021 een Transitievisie Warmte hebben. Deze 
visie moet vervolgens elke vijf jaar worden herzien. In de Transitievisie 
Warmte wordt vastgelegd welke gebieden wanneer de overstap maken 
naar aardgasvrij. Voor gebieden waar die overstap voor 2030 is, wordt ook 
aangegeven welk alternatief voor aardgas van toepassing is. Vervolgens 
wordt per gebied een Wijkuitvoeringsplan opgesteld. In dit plan wordt 
het alternatief voor aardgasvrij definitief vastgesteld en bepaald wie dit 
alternatief gaat realiseren en exploiteren. Als basis voor de Transitievisie 
Warmte hebben we een Warmtetransitieagenda opgesteld. Hierin is 
vastgelegd wat de Capelse uitgangspunten voor de warmtransitie zijn, welke 
lokale warmtebronnen beschikbaar zijn en of het alternatief voor aardgas in 
een gebied een collectieve of een individuele oplossing is.

3.400 woningequivalenten aangesloten op een duurzame collectieve of 
individuele warmtevoorziening of hiervoor gereed. Hiermee besparen we 
60 TJ aan energie.* Daarnaast wekken we 13% van de gevraagde energie 
(warmte) duurzaam op (420 TJ).

AMBITIE
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In 2017 werd er in Capelle aan den IJssel 378 TJ aan duurzame warmte 
opgewekt. Hierin tellen we de restwarmte uit de Rotterdamse haven voor het 
Capelse stadsverwarmingsnet (311 TJ) mee. Dat is 24% van alle warmte die in 
Capelle aan den IJssel gebruiken in dat jaar. Verder gaat het om biogas uit de 
AWZI (38 TJ), houtkachels in woningen (25 TJ) en Warmte Koude Opslag (WKO) 
(4 TJ) (data: Klimaatmonitor en Eneco). 

De warmtetransitie opstarten 

De verkenning van een hoofdtracé voor een stadsbreed warmtenet voor de 
wijken ’s-Gravenland, Capelle-West, Middelwatering en Oostgaarde is in juli 
2019 afgerond en wordt als één van de informatiebronnen meegenomen in de 
analyse voor het opstellen van de Transitievisie Warmte. De projectgroep met 
stakeholders is opgestart om gezamenlijk te komen tot een gedragen eerste 
concept van de Transitievisie Warmte. We streven ernaar de Transitievisie 
Warmte voorjaar 2021 ter besluitvorming aan te bieden aan de gemeenteraad. 

Vanwege de Corona crisis is behandeling in de eerste helft van 2020 niet meer 
haalbaar omdat we voldoende tijd willen nemen voor participatie met de 
Capellenaar. We voeren daarnaast regie in de gebieden waar een collectieve 
warmteoplossing voor de hand ligt en ondersteunen particuliere initiatieven in 
de gebieden waar individuele warmteoplossingen het beste passen.

Regie voeren op realisatie collectieve warmteoplossing Rivium
In het Rivium worden kantoorgebouwen getransformeerd tot woningen en 
kantoren worden gesloopt om plek te maken voor woningen. Voor de nieuwbouw 
wordt gekeken naar een collectieve warmteoplossing die ook mogelijkheden 
biedt voor de bestaande kantoren. Zowel het gebruik van de warmte uit de 
Afvalwaterzuiveringsinstallatie (AWZI) Kralingseveer als gebruik van de 
bodem voor WKO zijn haalbare oplossingen voor de nieuwbouwopgave in het 
Rivium. Het gezuiverde water (effluent) van de AWZI dat geloosd wordt in de 
rivier, heeft een ideale temperatuur om zowel voor warmte als voor koeling 
te gebruiken. Het effluent heeft voldoende vermogen om alle nieuwbouw van 
warmte te voorzien en een deel van de bestaande bouw in Rivium. Met deze 
oplossing blijft WKO beschikbaar voor de bestaande kantoren. Een alternatief 
is het gebruik van WKO voor zowel de nieuwbouw en bestaande bouw, waarbij 
het niet zeker is of de bodem daar voldoende capaciteit voor heeft. 

Door de AWZI te benutten is er sprake van een innovatief systeem met lokaal 
geproduceerde warmte en koude. Door gebruik te maken van de warmte 
uit de AWZI krijgt de bestaande bouw een extra alternatief wanneer zij van 
aardgas af moet stappen. Zij kan uiteraard ook nog steeds gebruik maken van 
bodemwarmte. De initiatiefnemers in het Rivium doen nu nader onderzoek 
naar de realisatie van een collectieve warmtevoorziening met de AWZI als 
bron. De gemeente blijft hier in een faciliterende rol bij betrokken. 

Warmteakkoord
Stakeholders worden op verschillende manieren betrokken. De projectgroep 
voor het opstellen van de Transitievisie Warmte is een voorbeeld, een 
ander voorbeeld is het warmteakkoord. Op 16 september 2019 hebben wij 
een warmteakkoord gesloten met Havensteder, Stedin, Eneco en HHSK. 
Met het warmteakkoord spreken alle partijen het commitment uit om te 
werken aan een aardgasvrije stad. Samen met deze partners werken we 
ook aan het opstellen van de Transitievisie Warmte. 

Begin 2020 is een verkenning uitgevoerd naar een hoofdtracé warmtenet. 
We werken de Warmtetransitieagenda uit tot Transitievisie Warmte die de 
gemeenteraad in 2020 vaststelt. Uiterlijk in 2021 zijn wijkuitvoeringsplannen 
voor in elk geval Rivium en Florabuurt en omgeving vastgesteld door de 
raad.

AMBITIE
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Regie voeren op realisatie collectieve warmteoplossing Florabuurt en 
omgeving
Het uitgevoerde haalbaarheidsonderzoek voor Prinsenland, Het Lage land en 
de Florabuurt en omgeving laat zien dat het technisch en ruimtelijk gezien 
goed mogelijk is om alle gebouwen in het gebied aan te sluiten op een 
warmtenet. Met  het uitgangspunt woonlastenneutraliteit is er echter geen 
rendabele businesscase voor het realiseren van een warmtenet. Wel zijn er 
mogelijkheden de onrendabele top van de businesscase sterk te reduceren. 
Eén van de mogelijkheden hiervoor is het aanvragen van een subsidie bij de 
Rijksoverheid. Met Rotterdam, Woonstad en Havensteder werken we nu samen 
om de businesscase voor een warmtenet goed door te rekenen. Het streven 
is om op basis van deze analyse tegelijkertijd met Rotterdam een aanvraag 
Proeftuin Aardgasvrije Wijken bij de Rijksoverheid  in 2021 in te dienen. De 
intergemeentelijke samenwerking wordt als sociaal innovatief gezien en 
verhoogt de kans op toekenning. 

Ondersteuning bij individuele warmteoplossingen 
Hoe we de ondersteuning in Landelijk Capelle, bedrijventerrein Capelle-West 
en delen van het Hoofdweggebied invullen, bepalen we na het opstellen van 
de Transitievisie Warmte. Dan is bekend wanneer deze gebieden de overstap 
maken naar aardgasvrij.

Slim transitiegereed 
Naast het opstarten van de warmtetransitie zetten we vooral in op het 
‘transitiegereed’ maken van de gebouwde omgeving. Dat doen we door 
Capellenaren te stimuleren maatregelen te nemen die altijd slim zijn, welk 
alternatief er straks ook voor aardgas komt. Het gaat dan om isoleren 
en bijvoorbeeld bij de verbouwing van de keuken meteen overstappen op 
elektrisch koken. 
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Klimaat
Het klimaat verandert en daardoor komen weersextremen steeds vaker voor. 
Dat brengt uitdagingen met zich mee. Gelukkig heeft Capelle aan den IJssel 
als relatief groene en blauwe stad nog niet te maken met grote overlast. 
Tegelijkertijd is het nodig om ons aan te passen aan klimaatverandering 
zodat we schade blijven beperken. We willen dat Capelle aan den IJssel in 
2050 klimaatbestendig is ingericht. De komende jaren gebruiken we om de 
leefomgeving veerkrachtig in te richten waarbij we rekening houden met de 
klimaateffecten overstroming, wateroverlast, droogte, hitte, bodemdaling en 
biodiversiteit.

Hoe staat het ervoor in Capelle? 
Huidige weersextremen kunnen in Capelle relatief goed worden opgevangen. 
Het grootste deel van de gebouwen is gebouwd op stevige betonpalen, waardoor 
ze niet weg kunnen zakken. De stad ligt aan de Hollandsche IJssel en de Maas, 
goed beschermd door keringen en dijken. Maar het klimaat verandert en dat 
heeft ook gevolgen voor Capelle aan den IJssel. We hebben in beeld waar in 
de toekomst uitdagingen of juist kansen ontstaan, zodat we ons hierop kunnen 
voorbereiden. 

We voegen in diverse projecten, zoals de centrumring, groen toe aan de 
openbare ruimte. We stimuleren bewoners en bedrijven om hun eigen terrein 
te vergroenen. Daarvoor stimuleren we ook de aanleg van groene daken. We 
willen met behulp van de subsidie jaarlijks minimaal 1.000 m2 groen dak 
realiseren, wat overeenkomt met een doelstelling van in totaal 6.000 m2 groen 
dak tot en met het jaar 2022. Dankzij een groot collectief project nam het aantal 
m2 groen dak in 2019 met bijna 1.800 m2 toe. Tot 1 mei 2020 is sinds de start 
van de subsidieregeling 4.188 m2 groen dak gerealiseerd. 

Met behulp van geo-informatie en andere databronnen willen we de komende 
jaren meer kwantitatieve data over klimaatadaptatie verzamelen en in het 
MPD opnemen.

Aanpassen aan een veranderend klimaat voorbereiden

We hebben in 2019 een stresstest klimaatadaptatie uitgevoerd. Zo zijn kansen 
en uitdagingen als gevolg van het veranderende klimaat in beeld gebracht 
voor de klimaateffecten wateroverlast, droogte, hitte en overstroming. Deze 
informatie is via het geo-portaal openbaar toegankelijk. Aan de hand van deze 
informatie kunnen we gericht aan de slag met klimaatadaptatie. Zo kan het in 
de ene buurt wenselijk zijn om vooral hittestress aan te pakken, terwijl we in 
een andere buurt vooral moeten focussen op het tegengaan van wateroverlast. 
Met maatschappelijke partners hebben we in 2019 twee klimaatateliers 
georganiseerd om met elkaar in gesprek te gaan over de uitkomsten van de 
stresstest en om te verkennen hoe we kunnen samenwerken op het gebied van 
klimaatadaptatie. 

Inzicht krijgen in de impact van klimaatverandering op Capelle en het 
nemen van concrete stappen om de gevolgen van klimaatverandering op 
te vangen.

AMBITIE
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Klimaatkoers
Op basis van de stresstest en de klimaatateliers hebben we een 
klimaatadaptatiestrategie opgesteld in de vorm van de Klimaatkoers 2050: 
‘koel en droog Capelle’. Omdat klimaatverandering en de invloed hiervan 
op de natuur en ecologie niet voor 100% te voorspellen is de klimaatkoers 
in eerste instantie een koers om de leefomgeving veerkrachtig in te richten, 
zodat Capelle klimaatadaptief is in 2050. Het gaat om de koers voor de langere 
termijn, die we de komende jaren uitwerken. Een uitvoeringsagenda maakt 
onderdeel uit van de klimaatkoers. Na vaststelling van de klimaatkoers maakt 
de monitoring en bijsturing van de klimaatkoers onderdeel uit van het MPD 
en gaan het Programma Buitenruimte en het IBOR vervolgens specifiek in op 
de maatregelen die in de buitenruimte plaats vinden (naar verwachting eind 
2020). 

Vergroening van Capelse tuinen en daken
We proberen zoveel mogelijk Capellenaren bewust te maken van een 
klimaatbestendig Capelle en hoe zij hier zelf aan kunnen bijdragen. Met de 
beperkte capaciteit die we hiervoor hebben, proberen we zoveel als mogelijk 
te doen. Zo houden we sinds 2019 bij de buurtacties energiebesparing ook 
presentaties over (het belang en nut van) het vergroenen van tuinen, opgevolgd 
door individuele adviezen van onder andere de tuinambassadeurs.

We gaan door met de projecten die al lopen en breiden dit uit met gerichte 
(buurt)acties. Daarbij sluiten we vooral aan bij initiatieven die er al in een buurt 
of wijk zijn. Landelijk is er ook steeds meer aandacht voor klimaatadaptieve 
maatregelen waarbij ook landelijke campagnes worden georganiseerd. Ook 
tuincentra besteden steeds meer aandacht aan het klimaatbestendig inrichten 
van de tuin. Sinds het voorjaar van 2020 zijn we aangesloten bij de Operatie 
Steenbreek zodat we ook gebruik kunnen maken van landelijke campagnes. 

De aanleg van groene daken is populair in Capelle. Steeds meer Capellenaren 
weten de subsidieregeling te vinden. Niet alleen groene daken en groene gevels 
komen in aanmerking voor subsidie, maar sinds 2020 ook het vervangen van 
schuttingen die grenzen aan de openbare weg door groene erfafscheidingen. In 
de tweede helft van dit jaar verkennen we of het wenselijk is de subsidieregeling 
uit te breiden naar andere manieren van vergroening en opvang van water 
(inclusief het afkoppelen van hemelwaterafvoeren). We merken dat er steeds 
vaker collectieve subsidieaanvragen voor groene daken worden gedaan. Niet 
alleen je eigen dak vergroenen, maar samen met je buren aan de slag!  

Juist nu, met het 
veranderende klimaat, is het 
belangrijk om tuinen juist 
groener te maken

“

Vorig jaar heeft woonwijkvereniging “De Volharding” 67 van de 72 
asbestcarportdaken laten vervangen door carportdaken met sedum erop. Het gaat 

dan om meer dan 1.000 m² groen dak wat we hebben aangelegd! Omdat het zo goed 
bevalt heeft nu ook de helft van de bewoners de schuurdaken laten vergroenen.
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Circulair
We werken aan vermindering van afvalstromen, hergebruik van reststoffen en 
gebruik van hernieuwbare grondstoffen. Zo vormen we ons lineaire economisch 
systeem om in een circulair systeem waarin we grondstoffen niet uitputten en 
reststoffen opnieuw gebruiken in het productieproces. Samen met bewoners, 
bedrijven en maatschappelijke organisaties gaan we hier mee aan de slag. 

We zetten in op het vergroten van kennis over de circulaire economie om zo een 
gedragsverandering teweeg te brengen. Zeker wat betreft het verminderen 
van afvalstromen staan we voor een forse uitdaging. We willen daarnaast dat 
Capelse ondernemers goede zaken kunnen doen in de circulaire economie en 
er nieuwe banen in de circulaire economie zijn gecreëerd. We ondersteunen 
initiatieven uit de samenleving voor het delen en hergebruik van goederen 
(deeleconomie): de kringloopwinkel (hergebruik), repaircafé (verlengen 
levensduur van goederen) en de voedselbank (gebruik). We onderzoeken 
de mogelijkheden tot samenwerking tussen en kennisontwikkeling bij deze 
partners. 

Hoe staat het ervoor in Capelle?
We zetten de eerste stappen op weg naar een circulaire economie. Dat doen 
we samen met bewoners, bedrijven en maatschappelijke partners. Er zijn 
verschillende succesvolle initiatieven op het gebied van de deeleconomie. Zo 
was het Repaircafé Capelle in 2018 het duurzaamste Repaircafé van de meer 
dan 600 locaties in Nederland. Als we kijken naar de ambitie om afvalstromen 
te verminderen zien we dat de hoeveelheid restafval per inwoner, zeker vanaf 
2018, flink omlaag is gegaan. We komen echter nog lang niet in de buurt van 
de landelijke doelstelling van 100kg per inwoner per jaar.

Het percentage afvalscheiding neemt de laatste jaren langzaam toe. Vanaf 
2018 is duidelijk het effect te zien van de overstap naar een systeem van 
nascheiding. Lag het afvalscheidingspercentage in 2016 en 2017 iets boven de 
40%, vanaf 2018 komt de 60% in zicht. Om de ambitie van 75% afvalscheiding 
te halen is nog een dergelijke stap nodig. Deze stap voor eind 2022 zetten is 
niet haalbaar.
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We hebben in 2019 onderzoek laten doen hoe we de hoeveelheid afval per 
persoon in Capelle aan den IJssel kunnen verminderen en of de landelijke 
doelstelling van 100kg op korte termijn haalbaar is. Dat blijkt, met name 
omdat Capelle aan den IJssel veel gestapelde woningbouw heeft, zeker op 
korte termijn niet haalbaar. Op basis van het onderzoek volgt een voorstel voor 
een nieuw afvalactieplan en eventuele aanpassing van de ambitie. 

Eind 2020 starten we een onderzoek of we het afvalbrengstation kunnen 
omvormen naar een grondstoffenhub waar we werken aan meer gescheiden 
afvalinzameling, door ontwikkeling van betere nascheiding van kunststoffen 
uit restafval en de ontwikkeling van ‘closed-loop’ retoursystemen (bijvoorbeeld 
bij matrassen). Regionaal en provinciaal is er interesse om hierover mee te 
denken. 

We werken samen met partners (bedrijven, overheden, kennisinstellingen) in 
de Metropoolregio Rotterdam Den Haag aan het versterken van de regionale 
economie. De regio is het schaalniveau om te werken aan een circulaire 
economie. In de tweede helft van dit jaar starten we met het opstellen van het 
Actieplan Circulair Capelle. Dit doen we uiteraard in overleg met Capellenaren, 
bedrijven en maatschappelijke partners.  

We stimuleren ondertussen ondernemers al om circulair te ondernemen. Dat 
doen we onder andere door hen te benaderen voor de circulair ondernemen 
challenge. In samenwerking met Rabobank en KPMG organiseren we deze 
challenge. Als gemeente doen we ook zelf mee aan de challenge om het 
goede voorbeeld te laten zien. De kennis die we opdoen gebruiken we om het 
aanbestedingsprotocol van het gemeentelijk inkoopbeleid te herijken om zo de 
circulaire economie te stimuleren. 

We willen de deelnemende bedrijven aan de challenge als koplopers in Capelle 
aan den IJssel andere bedrijven laten inspireren. Daarnaast informeren we 
ondernemers op verschillende manieren over de kansen van de circulaire 
economie. Bij Capellenaren willen we het bewustzijn over de circulaire 
economie vergroten. Dat doen we bijvoorbeeld door informatie aan te bieden 
in het energieloket, de samenwerking met het Repaircafé te intensiveren en 
op termijn hen ook via het gemeentelijk afvalbeleid te informeren.
 

De jaarlijkse hoeveelheid afval per persoon in Capelle verminderen we 
tot 100 kg. We zetten betekenisvolle stappen op het gebied van recycling, 
zodat we in 2022 75% van ons afval hergebruiken.

AMBITIE

De kansen van de circulaire economie voor het Capelse bedrijfsleven in 
kaart brengen.

AMBITIE

Cor van der Sluis en Hans van de Sluys zijn beide voorzitter van Stichting Repaircafé 
Capelle. De stichting bestaat al ruim zes jaar. Je vindt het Repaircafé in De Fluiter 
of in het Huis van de Wijk in Schollevaar. Meer informatie is te vinden op www.

repaircafécapelle.nl 

Je kan het zo gek niet verzinnen of we 
reparen het; stofzuigers, computers, 
koffiezetapparaten, fietsen, speelgoed en 
zelfs meubels!

“
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Gemeentelijke voorbeeldrol
Werken aan een duurzaam Capelle doen we samen met Capellenaren, bedrijven 
en maatschappelijke organisaties. Tegelijkertijd vinden we het belangrijk dat 
we als gemeente zelf het goede voorbeeld geven. Daarom willen we ook onze 
eigen organisatie verduurzamen en zetten we stappen op terreinen waar we 
zelf verantwoordelijk voor zijn: gebouwen, openbare verlichting en mobiliteit.  

Gebouwen
Het Meerjarig Onderhoudsprogramma voor gemeentelijk vastgoed wordt 
uitgevoerd. Op natuurlijke momenten worden maatregelen op het gebied van 
duurzaamheid uitgevoerd. We zorgen dat een flink deel van ons eigen vastgoed 
minimaal energielabel A heeft aan het eind van 2022. Voor eind 2022 willen 
we al onze geschikte daken  (27) gebruiken voor het opwekken van duurzame 
energie. Op 12 daken liggen in totaal bijna 2500 zonnepanelen. Op 1 dak zijn 
zonnepanelen gepland, de financiën zijn hiervoor al beschikbaar. Op 14 daken 
kunnen (deels) nog zonnepanelen geplaatst worden. Hier moeten de financiën 
nog beschikbaar voor worden gesteld. Dit jaar zijn bij vooral sportverenigingen 
zonnepanelen geplaatst.

Duurzaamheid is vanzelfsprekend een uitgangspunt bij nieuwbouw van 
gemeentelijke gebouwen. Zo wordt dit jaar aan de Alkenlaan Sportcomplex 
Aquapelle opgeleverd. De installaties zijn volledig elektrisch uitgevoerd en 
het gebouw wordt voorzien van 932 zonnepanelen.

Ger Jacobs, voorzitter van voetbalvereniging CVV Zwervers, is erg blij met de 
zonnepanelen. Sinds vijf jaar maken ze gebruik van het nieuwe complex aan de 
Couwenhoekseweg, en sindsdien blijven ze vernieuwen. Na nieuwe kleedkamers 

waren zonnepanelen de volgende stap.

De energiekosten van een voetbalclub 
zijn hoog. Door de zonnepanelen gaat 
van die kosten een flink stuk af. Het 
geld dat we besparen gaat naar de 
jeugdafdeling!

“
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Openbare verlichting 
De openbare verlichting bestaat uit ongeveer 17.600 lampen. Bij vervanging 
van de bestaande armaturen wordt LED verlichting in de openbare ruimte 
toegepast. Dit geldt ook voor de lampen van de verkeerslichten. Zo besparen 
we energie en daalt de gemeentelijke energierekening. Samen met Sportief 
Capelle vervangen we sportverlichting door LED. 

We hebben de afgelopen jaren flinke stappen gezet. Op 1 januari 2020 was 
47% van de openbare verlichting in Capelle aan den IJssel uitgevoerd in 
LED. Hiermee voldoen we ruim aan de landelijke doelstelling van 40% zoals 
vastgelegd in het Energieakkoord. 

In het Programma Duurzaamheid is de doelstelling opgenomen dat de openbare 
verlichting eind 2022 100% LED is. Met reguliere vervanging verwachten wij uit 
te komen op 60%. Eind 2020 leggen wij de gemeenteraad een voorstel voor om 
de doelstelling aan te passen en/of een extra investering te doen.

Mobiliteit
We staan midden in de samenleving. Hiervoor is het nodig dat we ons 
verplaatsen. We gaan het gesprek aan met onze medewerkers om te verkennen 
op welke wijze we ons mobiliteitsbeleid kunnen verduurzamen. Dat doen we in 
samenwerking met de Verkeersonderneming. Denk hierbij aan het stimuleren 
van het gebruik van het openbaar vervoer en het gebruik van elektrische 
fietsen of auto’s door personeel. Dit geldt voor zowel zakelijk vervoer als het 
woon-werkverkeer van het personeel. 

Het openbaar vervoer in Capelle aan den IJssel is in 2030 emissieloos. Dat 
hebben we regionaal afgesproken. We willen dat in 2025 het doelgroepenvervoer 
en het gemeentelijk wagenpark emissieloos is. Voor het doelgroepenvervoer 
maken we hierover afspraken in de aanbesteding. De komende jaren zetten we 
ook in op emissieloos vervoer bij verbonden partijen, zoals bijvoorbeeld Irado 
en Sportief Capelle, en bij andere aanbestedingen.  

Het gemeentelijk wagenpark bestaat uit 36 voertuigen. Op 1 januari 2020 waren 
15 voertuigen emissieloos. Dat is 42% van het wagenpark. Naar verwachting 
komen we door reguliere vervanging  in 2025 uit op 94%. In 2025 zullen nog twee 
voertuigen niet emissieloos zijn, omdat voor dit type voertuigen (landbouw) 
nog geen emissieloze techniek beschikbaar is. Zodra dat wel het geval is, kan 
tot emissieloze vervanging worden overgegaan. 
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