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In 2019-2020 herijken
we ons laadpaalbeleid 

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 Bongerd-Wingerd 
en omgeving vastgesteld door de raad.

Uiterlijk in 2021 zetten we een 
nieuwe uitvraag in de markt 
voor plaatsing van laadpalen

We zetten betekenisvolle stappen op 
het gebied van recycling, zodat we in 
2022 75% van ons afval hergebruiken

2020 2021 2030 2040 2050

20% van de energie is   
duurzaam opgewekt.

200 woningen zonder 
energierekening
10% van de geschikte daken 
hebben zonnepanelen.

City is de duurzaamste 
binnenstad van 
Nederland.

Nieuwegein is 
klimaatneutraal.

Nieuwegein is klimaatbestendig.
De maximale temperatuurstijging
in de stad is 5% ten opzichte van
de landelijke omgeving.

SLIM OP WEG NAAR EEN 
DUURZAAM CAPELLE
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Duurzaamheid is bij alle 
nieuwbouw standaard.

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

Met het isoleren van gebouwen 
besparen we 5% energie op 
warmte en elektriciteit ten 
opzichte van 2015.

We stimuleren elektrisch rijden 
door het (laten) aanleggen van 
een goede laadinfrastructuur. 

We hebben inzicht in de impact van klimaat-
verandering op Capelle en nemen concrete stappen 
om de gevolgen van klimaatverandering op te vangen.

13% van de gevraagde warmte 
wordt duurzaam opgewekt.

De jaarlijkse hoeveelheid 
afval per persoon in Capelle 
verminderen we tot 100 kg.

We bouwen aan en versterken ons regionale 
en lokale netwerk en eigen organisatie 
waarmee we de energietransitie realiseren. 

We volgen landelijke ontwikkelingen wat betreft financiering 
en betaalbaarheid en stemmen onze aanpak daarop af. 

3.400 woningequivalenten zijn 
aangesloten op een duurzame 
collectieve of individuele warmte-
voorziening of hiervoor gereed. 

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


