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Introductie
Samen met Capellenaren, bedrijven en maatschappelijke organisaties werken 
wij – stap voor stap - aan een duurzame stad. Samen laten wij zien dat de 
Capellenaar het voor elkaar krijgt. Daarbij hebben wij 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 wij 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 wij 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 2020 en de eerste helft van 2021 
zijn geboekt. Onderwerpen die aan bod komen zijn energiebesparing, groene 
daken, elektrische auto’s, zonnepanelen, energiezuinige woningen en andere 
duurzame initiatieven. 

Wij 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 wij zoveel mogelijk data te laten zien. Daarvoor zijn wij 
voor een groot deel afhankelijk van andere bronnen. Om aan te blijven sluiten 
op landelijke data gebruiken wij zoveel mogelijk data van de Klimaatmonitor, 
ook al is deze data niet altijd actueel. Waar mogelijk voegen wij eigen data 
toe. Wij 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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Energietransitie
De energietransitie is de komende jaren het speerpunt van het Programma 
Duurzaamheid. Energiebesparing en energie duurzaam opwekken staan 
daarbij centraal. Als onderdeel daarvan starten wij de warmtetransitie op 
door stap voor stap te werken aan een aardgasvrije stad. Gelet op de grootte 
en impact van de warmtetransitie rapporteren wij over dit onderwerp apart 
in hoofdstuk twee. In dit hoofdstuk behandelen wij energiebesparing en 
elektriciteitsopwekking.

Energie besparen
Wij blijven vol inzetten op energie besparen en dan vooral isoleren. Energie 
die niet wordt gebruikt, hoeft immers niet (duurzaam) opgewekt te worden en 
het zorgt voor lagere energielasten voor de Capellenaar. Wij activeren daarom 
zoveel mogelijk Capellenaren om aan de slag te gaan met energiebesparing. 
Dat kunnen kleine slimme maatregelen zijn, zoals het toepassen van LED 
verlichting, tot aan het flink isoleren van je dak of gevel. Als Capellenaren 
eenmaal een eerste maatregel hebben getroffen dan is de kans groot dat er 
meer stappen volgen. 

Hoe staat het ervoor in Capelle?
Wij gebruiken energie voor warmte, elektriciteit en brandstof (voor vervoer). 
De meest actuele data over het energiegebruik in Capelle aan den IJssel is uit 
2019. Het energiegebruik lag toen ten opzichte van 2015 6,4% lager op 3.124 
TJ. Daarmee ligt het energiegebruik onder de doelstelling voor 1 januari 2023 
van 3.171 TJ. Hierna zetten wij in op een verdere daling, tot 2.976 TJ in 2030 
(data: Klimaatmonitor). 

Ten opzichte van 2015 is de totale energiebesparing in 2019 op warmte en 
elektriciteit 255 TJ (data: Klimaatmonitor). Dit ligt ruim boven de ambitie van 
180 TJ. Het energiegebruik voor warmte daalde tussen 2015 en 2019 met 8,6% 
en voor elektriciteit met 14,4%. Het energiegebruik voor brandstof voor vervoer 
nam in tegenstelling tot elektriciteit en warmte juist toe met 4,6%. 

Eenheid energie
In dit document gebruiken wij voor 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 alle soorten energie met elkaar 
vergeleken worden, zoals kilowattuur (kWh) voor elektriciteit en m3 voor 
(aard)gas. 

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 wij een besparing van 120 TJ. Door gebouwen 
aardgasvrij(ready) te maken besparen wij nog eens 60 TJ aan energie. 
Totaal een energiebesparing van 180 TJ op warmte en elektriciteit.

AMBITIE
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Kleine slimme maatregelen
Wij 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 wij de komende jaren verder op in. Daarbij besteden wij 
extra aandacht aan groepen Capellenaren die relatief meer van hun inkomen 
kwijt zijn aan energielasten. Een mooi voorbeeld hoe wij Capellenaren helpen 
energie te besparen zijn de energiecoaches. Daarnaast konden wij door de 
bijdrage van de Rijksoverheid via de Regeling Reductie Energiegebruik (RRE) 
woningeigenaren € 90,00 cadeau geven voor energiebesparende producten 
en/of een duurzaam advies. 

 

Isoleren
Wij faciliteren en stimuleren bewoners en huurders om (isolatie)maatregelen 
te nemen zodat zij energie besparen. Dit doen wij door bewustwording te 
vergroten en hen te ontzorgen bij het nemen van maatregelen. Wij willen zoveel 
mogelijk Capellenaren bereiken. Dat doen wij door buurtacties en collectieve 
acties te organiseren. Dat doen wij ook door bewoners te informeren in 
het Energieloket op het Amnestyplein. Vanwege de Corona maatregelen 
konden wij het Energieloket helaas niet openen in het voorjaar van 2020. Het 
Energieloket is afhankelijk van de Corona maatregelen vanaf september 2020 
elke donderdag geopend. Na de zomer van 2022 is de huidige locatie niet meer 
beschikbaar. Afhankelijk van het succes van het Energieloket doen wij een 
voorstel voor een vervolg.

In 2020 zijn er net als voorgaande jaren buurtacties en collectieve acties 
georganiseerd. Het zal niet verrassen dat de insteek in 2020 anders was dan 
voorgaande jaren. De buurtactie in februari (Middelwatering) verliep zoals wij 
gewend zijn. Er was veel belangstelling met een druk bezochte informatieavond. 
Doordat een paar weken na de informatieavond Corona maatregelen werden 
genomen, bleven offerte aanvragen en opdrachten van de bewoners achter. 
Later in het jaar is dat deels ingehaald.

Energiecoaches
In juli 2019 hebben 15 vrijwilligers de opleiding tot energiecoach afgerond. 
Tot eind 2020 legden zij in totaal 200 huisbezoeken af. Zij gaven de bewoner 
inzicht in het energieverbruik en gaven tips om met kleine maatregelen 
energie te besparen. Deze kleine maatregelen, zoals een LED lamp en 
douchecoach, ontvingen de bewoners gratis. De bezoeken vonden eerst bij 
de bewoners thuis plaats., Vanwege de Corona maatregelen is overgestapt 
op online adviezen. De bezoeken van de energiecoaches leveren een 
gemiddelde besparing op de energierekening van ongeveer € 130,- per 
woning per jaar op. 

Het project energiecoaches was een samenwerkingsproject met 
Havensteder en het Energiecollectief Capelle (ECC).Het project had een 
looptijd van 2 jaar. Het is succesvol afgerond. De gemeente zet vanaf 2021 het 
project voort. Havensteder heeft besloten het project niet meer financieel te 
steunen. Havensteder ondersteunt de doelstelling wel en werkt nauw met 
ons samen om het project onder de aandacht van haar huurders te brengen. 
In 2021 maken wij een professionaliseringsslag. Naast de vrijwillige coaches 
zetten wij betaalde coaches in. Daarmee kunnen wij veel meer Capellenaren 
bereiken. Dit betalen wij met de subsidie van de Rijksoverheid uit de Regeling 
Reductie Energiegebruik Woningen.

Regeling Reductie Energiegebruik (RRE)
Met de Regeling reductie Energiegebruik konden wij in 2020 en 2021 
woningeigenaren € 90,00 cadeau geven voor een duurzaam advies en/of 
energiebesparende maatregelen. Het duurde even voordat de Capellenaar 
de actie ontdekte. Inmiddels is de actie succesvol afgerond. In totaal 
maakten 1.569 woningeigenaren gebruik van de actie. De meeste mensen 
kochten producten. De LED lamp is het meest verkocht, gevolgd door 
schakelaars en isolerende producten. In totaal zijn 11.053 artikelen gekocht, 
85 woningopnames, 15 woonwijzerscans en 1 adviesgesprek. Dit levert in 
totaal een besparing op van 319.741 kilo CO2.

Het Rijk heeft besloten een vervolg te geven aan de RRE. Deze keer kunnen 
ook huurders gebruik maken van de regeling. Wij hebben € 600.000,- subsidie 
ontvangen om Capellenaren kleine energiebesparende maatregelen te laten 
nemen. De uitvoering van deze Regeling Reductie Energiegebruik Woningen 
(RREW) start in september 2021 en loopt tot 1 augustus 2022. 
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De Corona maatregelen hadden duidelijk meer invloed op de resultaten van de 
buurtactie in de Dansen- en Ervenbuurt (Schollevaar) in november.  Wij konden 
onze belangrijkste troef niet inzetten: vrijwilligers van het ECC gaan normaal 
gesproken langs alle deuren om mensen te informeren over de actie en hen 
uit te nodigen voor de informatieavond. Dat kon nu niet. De informatie avond 
werd online georganiseerd. Die trok minder bezoekers dan de buurtactie in 
Schollevaar van 2019. 

Met de ervaringen van 2020 in ons achterhoofd, is besloten in het voorjaar van 
2021 geen buurtactie ‘oude stijl’ te organiseren. Het ECC verzorgde wel een 
warmtebeelden-actie in de winter. Hier bleek zoveel vraag naar, dat adviseurs 
van de WoonWijzerWinkel zijn bijgesprongen om ook beelden te maken. In 
totaal zijn van 368 woningen beelden gemaakt. Hierop aansluitend is een 
isolatie actie georganiseerd. 

Het animo voor deze actie viel echter tegen. Ondanks dat wij vol blijven inzetten 
op isoleren, blijken dat de minst succesvolle acties die worden georganiseerd. 

 

Standaard en streefwaarden
In maart 2021 is de landelijke ‘Standaard voor woningisolatie’ bekend 
geworden. De Standaard geeft een doel voor de maximale warmtevraag 
van een woning. Afgestemd op het type en bouwjaar van de woning. De 
warmtevraag is de hoeveelheid energie die nodig is voor het verwarmen 
van de woning. Als een woning voldoet aan de Standaard is de woning 
geïsoleerd genoeg voor de overstap naar aardgasvrij. Vanaf 1 augustus 2021 
geeft het energielabel ook aan of de isolatie van een woning voldoet aan de 
Standaard. 

Gebouweigenaren kunnen kiezen wanneer zij hun gebouw isoleren naar de 
Standaard. Het ligt voor de hand om dat te doen op natuurlijke momenten 
zoals een verbouwing of verhuizing. Een gebouweigenaar kan de isolatie 
ook per bouwdeel aanpakken, zoals dak, vloer en muren. Per bouwdeel is er 
een zogenoemde landelijke streefwaarde vastgesteld. Het is mogelijk om te 
variëren met de streefwaarden om het totale resultaat te laten voldoen aan 
de Standaard. De komende tijd zullen wij de Standaard en streefwaarden 
verwerken in onze informatie naar de Capellenaar.

Alex van Eck heeft allerlei duurzame aanpassingen in zijn huis gedaan. Hij geeft tips 
over hoe je je huis zo goedkoop mogelijk kunt verduurzamen.

Woningisolatie hoeft niet duur te zijn. 
Door je huis zelf te isoleren, bespaar 
je geld.“

WoonWijzerWinkel (WWW)
De WoonWijzerWinkel is ook in 2020 het Regionale Energieloket voor 
de gemeente Capelle aan den IJssel. Capellenaren kunnen informatie 
en advies inwinnen op de website van de WWW, door de showroom op 
Heijplaat te bezoeken of door een gesprek met een adviseur aan te 
vragen. Zij kunnen ook offertes aanvragen voor maatregelen. Als we 
kijken naar de regio, blijkt dat Capellenaren op Rotterdammers na, de 
meeste offertes aanvragen.  Samen met enkele andere gemeente zijn wij 
een aanbesteding gestart voor de invulling van Regionaal Energieloket 
voor deze gemeenten (inclusief Capelle aan den IJssel) vanaf 2022. 
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VvE’s
Capelle kent zo’n 230 VvE’s. Met ongeveer 10.000 appartementen, is dit een 
belangrijke doelgroep. Kenmerkend voor wonen in een VvE is dat  eigenaren 
met elkaar besluiten nemen over het onderhoud en verduurzaming. Dat 
maakt het proces voor VvE’s in de energietransitie ingewikkelder dan voor 
eigenaren van een grondgebonden koopwoning. Overstappen op een andere 
warmtevoorziening, zonnepanelen op het dak leggen of goede isolatie 
aanbrengen is dus niet zomaar te realiseren.

VvE’s hebben vragen over de energietransitie, wat ervoor nodig is om com-
fortabel te blijven wonen en over de wijze waarop besluitvorming tot stand 
komt. Zij hebben ook vragen over de warmtetransitie en financiering 
van maatregelen. Verheldering over de mogelijkheden maakt dat er een 
positieve tendens ontstaat en meer VvE’s aan de slag willen. Tijdens de 
informatiebijeenkomsten die wij organiseren, besteden wij daarom aandacht 
aan alle aspecten van verduurzamen (besluitvorming, stappenplan, 
financiering). 

Om kennis te delen, organiseerden wij in 2020 twee informatieavonden 
voor VvE’s. In 2021 zijn wij gestart met buurtgerichte informatieavonden 
voor VvE’s. Het doel van deze bijeenkomsten is dat eind 2022 appartement-
eigenaren, bestuurders en beheerders van alle 230 VvE’s zijn geïnformeerd 
over algemene zaken omtrent verduurzamen van een VvE. De VvE’s die daarna 
verdere stappen willen zetten, krijgen begeleiding vanuit de VvE-Helpdesk. 
De opkomst in Schollevaar en Oostgaarde was hoog. In het najaar van 2021 
en het voorjaar van 2022 volgen de andere wijken. Wij merken dat bewoners 
geïnteresseerd zijn en aan de slag willen. Wij merken ook dat er behoefte is 
aan hulp. Veel eigenaren binnen VvE’s zijn niet goed op de hoogte van de acties 
binnen de VvE of weten niet welke stappen ze kunnen zetten.

VvE-Helpdesk
Om VvE’s te helpen, is in 2020 de professionele Helpdesk voor VvE’s gestart. 
VvE’s kunnen de adviseur benaderen voor vragen en procesbegeleiding. 
De bewustwording onder VvE’s dat ook zij het verschil kunnen maken, 
wordt steeds groter. Dat zien wij aan de aantallen bezoekers die op de 
informatieavonden af komen. Wij zien het ook aan het aantal vragen van 
VvE’s dat binnenkomt bij de helpdesk. Tot nu toe hebben 26 VvE’s contact 
met de VvE-Helpdesk gezocht.    

Grote steun voor 
duurzaamheid bij VvE 
‘s Gravenstate.“

Bij VvE ’s Gravenstate weten ze van aanpakken. In minder dan twee jaar tijd is 
het complex met 76 woningen veel duurzamer gemaakt. Onder andere met een 
nieuw dak, nieuwe puien met driedubbel glas en nieuwe ledverlichting. Piet van 

Ballegooijen is sinds twee en een half jaar voorzitter van deze duurzame VvE.
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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.

AMBITIEBedrijven
Er is vanwege een vacature geen actie uitgevoerd gericht op energiebesparing 
bij bedrijfspanden. Vanuit wetgeving moeten bedrijven hier wel stappen in 
zetten. Vanaf 2023 mogen kantoorpanden met een energielabel lager dan C 
niet meer worden gebruikt. Door tijdig in gesprek te gaan met ondernemers 
willen wij voorkomen dat dit in Capelle aan den IJssel gebeurt. Alleen als de 
Rijksoverheid een financiële bijdrage doet aan de uitvoeringslasten voor het 
Klimaatakkoord kunnen wij dit in 2022 oppakken. 

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 wij elektrisch 
vervoer. Wij willen dat op 1 januari 2023 ongeveer 5% van alle auto’s in Capelle 
aan den IJssel een full electric voertuig is. Dat zijn ongeveer 1.000 auto’s. In 
februari 2021 waren er 507 elektrische auto’s in Capelle aan den IJssel. In de 
eerste helft van 2021 had 20% van de nieuw verkochte auto’s in Nederland 
een stekker (hybride en full electric). Wij hebben overigens ook aandacht voor 
andere vormen van emissieloos vervoer dan elektrisch rijden. Eind 2020 is aan 
de Capelseweg een multifueltankstation geopend met waterstof, groengas en 
twee snelladers.

Laadpalen
Het aantal (semi)publieke laadpunten is in 2020 met 60% gestegen naar 364 
(data: Klimaatmonitor). Elke laadpaal heeft twee laadpunten. In december 
2020 heeft de gemeenteraad het laadpalenbeleid vastgesteld. Wij hanteren een 
vraaggestuurd plaatsingsbeleid, waarbij eerst ingezet wordt op een volledige 
dekking zodat elke Capellenaar een laadpunt in de buurt kan vinden. Hierna 
zijn clustering en laadpleinen mogelijk. Naar verwachting zijn er in 2023 in 
totaal 880 laadpunten nodig. Elke twee jaar wordt het beleid geactualiseerd. 
Samen met 29 andere gemeenten in Zuid-Holland hebben wij een nieuwe 
concessie verleend aan ENGIE voor het plaatsen en exploiteren van laadpalen 
in de openbare ruimte. Bezitters van een elektrische auto kunnen via 
www.laadpaalnodig.nl een laadpaal aanvragen. Vanwege drukte bij huidige 
laadpunten benaderen steeds meer Capellenaren ons met de vraag om extra 
laadpunten te realiseren. 

Elektrische auto’s (full electric) (semi)publieke laadpunten
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Energie opwekken
De energie die wij gebruiken willen wij duurzaam opwekken. Als verstedelijkte 
gemeente kan dat niet allemaal in Capelle aan den IJssel zelf. Op 31 mei 
2021 heeft de raad de Regionale Energiestrategie (RES) Rotterdam Den Haag 
vastgesteld. In verschillende zoekgebieden zijn kansen voor de opwek van 
duurzame energie. Voor Capelle aan den IJssel zijn de zoekgebieden voor de 
opwek van zonne-energie langs de A20 en A16 relevant. De RES zet verder 
vooral in op zonne-energie in stedelijk gebied: op dak en op te overdekken 
parkeerplaatsen. Dit sluit aan bij onze gemeentelijke ambitie om een 
schaalsprong te maken qua productie van zonne-energie. Ook kunnen in 
het stedelijk gebied innovaties voor het opwekken van zon in de gebouwde 
omgeving, zoals zon op gevels en in wegverhardingen, worden onderzocht en 
indien mogelijk (op termijn) toegepast. Doel is onder andere dat in 2030 op 
40% van geschikte daken zonnepanelen liggen. Momenteel is in Capelle aan 
den IJssel 8% van de geschikte daken voorzien van zonnepanelen. De komende 
jaren is extra inzet nodig voor zon op dak, de zoekgebieden langs de A16 en 
A20 en het overkappen van parkeerplaatsen met zonnepanelen.
  
Hoe staat het ervoor in Capelle?
De meest actuele data over het percentage hernieuwbare energie is uit 2019. 
Tussen 2015 en 2019 nam dit percentage toe van 12,9% naar 16,0% (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 wij de hernieuwbare energie die in Rotterdam 
wordt geproduceerd voor het Capelse warmtenet mee. De doelstelling voor 1 
januari 2023 is 17% duurzame energie en deze ligt binnen handbereik. Na 2023 
zetten wij in op een verdere stijging naar 30% in 2030. 

Het aantal zonnepanelen in Capelle aan den IJssel is tussen 2015 en 2021 
met maar liefst 766% toegenomen (data: jaarlijkse luchtfoto’s). In 2020 was 
zonne-energie voor het eerst de grootste bron van duurzame elektriciteit in 
Capelle aan den IJssel (voor biogas en windenergie). In maart 2021 lagen er 
ruim 43.500 zonnepanelen in de stad. Wij gaan er vanuit dat de doelstelling 
van 70.000 panelen dan ook haalbaar is, gelet op de groei van de afgelopen 
jaren. Onze aanpak is gericht op alle dakeigenaren, waarbij wij 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 er nog zeker ruimte is 
voor verdere groei. Er zijn namelijk ook nog veel woningen in Capelle aan 
den IJssel zonder zonnepanelen. Bij Capellenaren die een stap willen zetten 
merken wij overigens dat zonnepanelen in trek zijn. Ook meerdere VvE’s zijn 
bezig met het plaatsen van zonnepanelen. Naast gemeentelijke inkoopacties 
via de WoonWijzerWinkel zagen wij het afgelopen jaar ook steeds meer 
marktpartijen in Capelle die acties organiseerden. Deze partijen opereren 
los van de gemeente, maar dragen uiteraard op deze manier wel bij aan de 
gemeentelijke doelstellingen. 

2% van de gevraagde energie wekken we duurzaam op met zonne-energie. 
Dit doen we met 70.000 zonnepanelen (69 TJ).
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Woningcorporaties
Havensteder is de grootste dakeigenaar van Capelle aan den IJssel. Behalve 
een pilotproject liggen er nog geen zonnepanelen op haar daken. Havensteder 
zet begrijpelijk vooral in op isolatie. Havensteder heeft afgelopen periode 
meerdere opties verkend op welke manier zij haar daken kan benutten voor 
zonne-energie. Havensteder wil in het najaar van 2021 een besluit nemen 
op welke wijze zij hiermee aan de slag gaat. Eind 2021 maken wij nieuwe 
samenwerkingsafspraken met Havensteder. De uitkomsten van het besluit van 
Havensteder nemen wij hierin mee. Woonzorg Nederland heeft in 2021 ruim 
2.000 zonnepanelen geplaatst.

Bedrijven
Wij hebben in 2019 stevig ingezet op het beter benutten van de grote 
bedrijfsdaken voor zonne-energie. Wij zien dat steeds meer bedrijven 
interesse hebben, maar er zijn nog veel onbenutte daken. Wij hebben een 
adviesbureau ingeschakeld waar ondernemers advies op maat kunnen krijgen. 
De bedrijfscontactfunctionarissen brengen dit onder de aandacht bij Capelse 
ondernemers. 

Zonkracht Capelle
Energiecoöperatie ZonKracht Capelle is bezig met haar eerste collectieve 
zonnepanelenproject. Inmiddels loopt de werving van deelnemers. Naar 
verwachting gaan eind dit jaar de 200 zonnepanelen het dak op van basisschool 
Ontdekrijk. 

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 de overstap naar aardgasvrij 
is ons uitgangspunt een woonlastenneutrale overstap. 

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

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 biedt inmiddels 
verschillende leningen en subsidies. Zo is het warmtefonds uitgebreid en is nu 
ook subsidie beschikbaar voor het aansluiten op een warmtenet. Ook zijn er 
financieringsmogelijkheden voor woningeigenaren met een kleine beurs. Wij 
informeren Capellenaren over deze financieringsmogelijkheden. In de tweede 
helft van 2021 stellen wij samen met partners een actieplan energiearmoede 
op. Daarbij sluiten wij aan bij de uitgangspunten van het gemeentelijk 
armoedebeleid. 

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. 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 wij uiteraard 
maatwerk toe als blijkt dat een GPR norm realisatie van nieuwbouw onhaalbaar 
maakt. 

Doordat nieuwbouw per 1 januari 2021 bijna energieneutraal (BENG) moet 
worden gerealiseerd neemt het energiegebruik voor de gebouwde omgeving, 
ondanks de flinke woningbouwproductie, maar beperkt toe. Aandachtspunt is 
met name het energiegebruik voor vervoer. Door woningen vooral te bouwen 
nabij haltes van hoogwaardig openbaar vervoer, zoals vastgelegd in het 
Programma Wonen, wordt de toename van CO2 uitstoot voor vervoer beperkt.   

Onderwijs en werkgelegenheid koppelen aan de energietransitie
De energietransitie vraagt om goede vakkrachten, maar de beschikbaarheid 
daarvan is beperkt. Wij zetten regionaal in op het voorkomen en het wegwerken 
van de mismatch tussen onderwijs en vraag op de arbeidsmarkt. Onderwijs 
en bedrijfsleven werken samen aan Sterk Techniekonderwijs. Binnen deze 
samenwerking wordt aandacht besteed aan de energietransitie en de circulaire 
economie.  Wij hebben vanwege onvoldoende capaciteit de afgelopen periode 
geen aandacht aan dit thema besteed.  

Duurzaamheid is bij alle nieuwbouw standaard.
AMBITIE
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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 wij zowel 
ons regionale als ons lokale netwerk. Wij zorgen voor een stevige coördinerende 
uitvoeringsorganisatie. 

Wij werken aan het Programma Duurzaamheid met een team vanuit meerdere 
afdelingen. Wij hebben een sterk lokaal netwerk opgebouwd en ook regionaal 
zijn de contacten goed. Regionaal wordt op het gebied van energie vooral 
samengewerkt op het niveau van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag. 
Wij merken dat met name de energietransitie veel vraagt van ons. Met 
het onderzoek ‘Uitvoeringskosten van het Klimaatakkoord’ heeft de Raad 
voor Openbaar Bestuur uit laten zoeken dat een gemeente als Capelle aan 
den IJssel ongeveer 18 FTE medewerkers nodig heeft om de taken uit het 
Klimaatakkoord uit te voeren. Momenteel telt het team ongeveer 5 FTE. Na 
de coalitieonderhandelingen van een nieuw kabinet wordt bekend óf, en zo ja, 
hoeveel capaciteit de gemeenten financieel gecompenseerd krijgen voor deze 
taken. Overigens zorgt de krapte op de arbeidsmarkt ertoe dat het invullen van 
vacatures moeizaam gaat. 

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
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Aardgasvrij
In het Klimaatakkoord zijn acties afgesproken om de uitstoot van CO2 in 
Nederland te verlagen. Onder andere door te zorgen dat alle gebouwen in 
Nederland, en dus ook in Capelle aan den IJssel, uiterlijk in 2050 aardgasvrij 
zijn. Wij moeten dus duurzame alternatieven vinden voor het gebruik van 
aardgas voor verwarming, warm water en om te koken. De overstap van het 
gebruik van aardgas naar het gebruik van duurzame energie voor verwarming, 
warm water en om te koken heet de warmtetransitie. In het Klimaatakkoord is 
afgesproken dat gemeenten de regie nemen in de warmtetransitie. Daarbij is 
de warmtetransitie voor ons een middel en CO2 reductie het doel.

Wij zien ook dat de randvoorwaarden – vergoeding kosten gemeente, 
betaalbaarheid voor de samenleving en wetgeving – om gebouwen echt 
aardgasvrij te maken er op dit moment nog niet zijn. Wij maken ons, samen 
met andere (regio)gemeenten, hard richting de Rijksoverheid om te zorgen 
voor de randvoorwaarden. Zonder de randvoorwaarden is de warmtetransitie 
niet mogelijk. Woonlastenneutraliteit voor de Capellenaar staat hierbij voor 
ons voorop.

Hoe staat het ervoor in Capelle?
De wijken Schollevaar en Fascinatio en grote delen van de Hoofdweg zijn 
aangesloten op een warmtenet (beter bekend als stadsverwarming). Het 
grootste deel van de warmte voor deze gebieden wordt hernieuwbaar opgewekt 
met restwarmte uit de Rotterdamse haven (71%). Eneco heeft, als eigenaar 
van deze warmtenetten, een bronnenstrategie richting 2035. Dan moeten al 
haar activiteiten CO2 neutraal zijn. Samen met andere aardgasvrije gebouwen 
in de stad is nu ongeveer 32% van de gebouwde omgeving aardgasvrij(ready).

Wij stelden dat wij op 1 januari 2023 31% van de gebouwde omgeving 
aardgasvrij(ready) wilden hebben door 3.400 woningequivalenten (een 
landelijke definitief om woningen en andere gebouwen bij elkaar op te kunnen 
tellen) extra aardgasvrij(ready) te hebben. Nu blijkt dat wij al aan 32% zitten, 
vooral doordat de afgelopen jaren gebouwen met een aardgasaansluiting 
zijn gesloopt. 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 aardgasvrij. 

Beleidskader
Elke gemeente moet in 2021 een Transitievisie Warmte hebben. Deze visie 
moet vervolgens minimaal 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, moet ook worden 
aangegeven welk alternatief voor aardgas van toepassing is. Vervolgens 
wordt per gebied een uitvoeringsplan opgesteld. Hierin wordt het alternatief 
voor aardgas definitief vastgelegd en bepaald wie dit alternatief gaat 
realiseren en exploiteren. 

Als voorloper van de Transitievisie Warmte hebben wij in 2019 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. Begin 2021 heeft de gemeenteraad 
als basis voor de Transitievisie Warmte de randvoorwaarden, uitgangspunten 
en criteria voor de warmtetransitie in Capelle aan den IJssel vastgesteld. 
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In 2019 werd er in Capelle aan den IJssel 381 TJ aan duurzame warmte 
opgewekt. Hierin tellen wij de restwarmte uit de Rotterdamse haven voor het 
Capelse stadsverwarmingsnet (311 TJ) mee. Verder gaat het om biogas uit de 
AWZI (41 TJ), houtkachels in woningen (25 TJ) en Warmte Koude Opslag (WKO) 
(4 TJ) (data: Klimaatmonitor en Eneco). De afgelopen jaren is de productie van 
hernieuwbare warmte vrij stabiel gebleven. Wij verwachten pas richting 2030 
een duidelijke toename op het moment dat bestaande gebouwen de overstap 
maken naar aardgasvrij. De doelstelling van 420 TJ op 1 januari 2023 is daarom 
waarschijnlijk niet haalbaar. 

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. Wij streven ernaar de Transitievisie 
Warmte einde 2021 ter besluitvorming aan te bieden aan de gemeenteraad. 
Uitvoeringsplannen voor Rivium en de Florabuurt en omgeving volgen later. 
Hier moeten eerst nog de nodige onderzoeken voor worden uitgevoerd.

Regionale ontwikkelingen
Uit de RES 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. Elke 
twee jaar vindt een herijking van de RES 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. 

Nieuwe inzichten, relevant voor Capelle aan den IJssel, uit het onderzoek van 
Gasunie naar een provinciaal integraal warmtesysteem zijn: de capaciteit 
van de Boszoomleiding (de hoofddistributieleiding tussen Rotterdam en 
Capelle aan den IJssel) lijkt lager dan aanvankelijk aangenomen. Het is nu 
nog onduidelijk hoeveel restwarmte via deze infrastructuur naar Capelle 
aan den IJssel gedistribueerd kan worden. Daarnaast is onduidelijkheid wat 
de toekomstplannen zijn van de RoCa centrale (deze heeft nu een piek- en 
back-up functie voor het warmtenet in Schollevaar en Fascinatio). Als derde 
hebben andere gemeenten aan de Leiding over Noord (LoN) en ten noorden 
en oosten van Capelle aan den IJssel ook de ambitie om gebruik te maken van 
de restwarmte uit de haven. Gemeenten ten noorden en oosten van Capelle 
zijn hiervoor ook afhankelijk van de Boszoomleiding en de RoCa centrale. Om 
zaken transparant te krijgen en een rechtvaardige verdeling te krijgen, nemen 
wij in het vervolgonderzoek deel aan twee sleutelprogramma’s;

1. de optimalisatie van de benutting van de bestaande transportleidingen in de 
regio Rotterdam. 
2. toekomstverkenning van het warmteysteem in het oostelijk deel van   
de regio Rotterdam. 

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

AMBITIE

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).

AMBITIE
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Regie voeren op realisatie collectieve warmteoplossing Rivium 
Het Rivium transformeert de komende jaren van kantorenwijk naar een 
gemengde stadswijk met ongeveer 5.000 nieuwe woningen. Voor de 
nieuwbouw wordt gekeken naar een warmtenet die ook mogelijkheden biedt 
voor bestaande gebouwen. Met als warmtebronnen aquathermie (uit de 
afvalwaterzuiveringsinstallatie (AWZI) Kralingseveer) en bodemenergie met 
WKO. Dit zijn haalbare oplossingen voor het Rivium. Het gezuiverde afvalwater 
van de AWZI heeft een ideale temperatuur om zowel voor warmte als voor 
koeling te gebruiken. Het gaat waarschijnlijk om voldoende vermogen om alle 
nieuwbouw van warmte te voorzien en een deel van de bestaande gebouwen. Met 
deze oplossing blijft bodemenergie met WKO beschikbaar voor de bestaande 
kantoren. Een alternatief is alleen gebruik te maken van bodemenergie met 
WKO voor zowel de nieuwbouw en bestaande bouw. Zodra duidelijkheid is over 
het warmtesysteem volgt een uitvoeringsplan. 

Regie voeren op realisatie collectieve warmteoplossing Florabuurt en 
omgeving
Het uitgevoerde haalbaarheidsonderzoek deel 1 voor Prinsenland, Het Lage 

land en de Florabuurt en omgeving laat zien dat realisatie van een warmtenet 
is technisch en ruimtelijk mogelijk. Wij onderzoeken nu of de overstap naar 
aardgasvrij woonlastenneutraal is. Havensteder hanteert deze randvoorwaarde 
ook voor haar huurders. Om te weten of de overstap woonlastenneutraal is, is 
het volgende nodig: 

1. een solide doorgerekende businesscase
2. inzicht in de kosten achter de voordeur (bij drie referentiewoningen per 
buurt)
3. overzicht van de subsidie- en financieringsmogelijkheden.

De businesscase moet niet alleen solide doorgerekend zijn, maar ook 
transparant. Voor het opstellen van de businesscase schakelen wij samen met 
Rotterdam, Woonstad en Havensteder een marktpartij in die ervaring heeft met 
het ontwerpen, realisatie/aanleg en exploitatie/beheer van infrastructurele 
werken / voorzieningen. Zo krijgen wij een businesscase met de realiteit van 
de markt. Het inschakelen van een marktpartij moet via een aanbesteding. De 
aanbesteding is net voor de zomer in de markt gezet. Vervolgens gaan wij in 
dialoog met marktpartijen de volgende aspecten uitwerken:

1. De exacte afbakening van het gebied, waarbij wij ook de toekomstige 
warmtevoorziening in de Molenbuurt en de Bloemenbuurt bezien, aangezien 
een warmtenet ook in deze gebieden voor de hand lijkt te liggen. Wij bewaken 
de belangen van de bewoners van de Florabuurt en omgeving, maar moeten 
ook de financiële en/of technische mogelijkheden voor andere wijken/ 
bewoners bewaken. Dat betekent dat wij ervoor moeten waken dat huidige 
keuzes voor de Florabuurt en omgeving niet nadelig uitpakken voor andere 
wijken/ bewoners in de toekomst.
2. De betaalbaarheid: kan er een aanbod worden gecreëerd dat voor de 
woningcorporaties én voor de particuliere woningeigenaren aantrekkelijk en 
financieel haalbaar is. In Capelle aan den IJssel is het uitgangspunt dat dit 
een woonlastenneutraal aanbod moet zijn. Wij kijken ook welke kosten het 
met zich meebrengt als gebouwen nu niet aansluiten, maar op een later 
tijdstip. Wij onderzoeken verschillende financiële oplossingen, onder andere 
een subsidieaanvraag bij de Rijksoverheid. Ook zorgen wij dat particuliere 
bewoners laagdrempelig terecht kunnen voor leningen voor het verduurzamen 
van hun woning bij de Rijksoverheid; 
3. De planning en fasering;
4. Het draagvlak: hoe kan een marktpartij zorgen voor goed draagvlak?

Bodemenergieplan
Wij verwachten een toename van het aantal warmte koude opslag (WKO) 
installaties gelet op de overstap van aardgas naar schone energie. Dit speelt 
bij nieuwbouwontwikkelingen, maar inmiddels hebben ook eigenaren van 
bestaande gebouwen zich bij ons gemeld om een WKO te boren. Het is van 
belang dat de gemeente regie heeft op de ondergrond, om zorg te dragen 
dat er zorgvuldig mee omgegaan wordt en om te kunnen voorkomen dat 
de ondergrond een “gatenkaas” wordt en ontwikkelingen elkaar in de 
weg zitten. Bijvoorbeeld dat een bestaand gebouw een WKO installatie in 
gebruik neemt, maar een naastgelegen nieuwbouwontwikkeling hier geen 
gebruik meer kan van maken. Of andersom. Voor Rivium is daarom al een 
bodemenergieplan vastgesteld. Het opstellen van een bodemenergieplan 
voor heel Capelle aan den IJssel is erg omvangrijk. Wij inventariseren 
in het najaar van 2021 daarom eerst wat de potentie en risico’s van 
bodemenergie zijn. Met een dergelijke opzet krijgen wij inzicht voor welke 
gebieden van Capelle aan den IJssel het zinvol zou zijn, met de kennis 
van vandaag (inclusief de kennis over toekomstige ontwikkelingen die nu 
reeds bekend zijn) om een bodemenergieplan te laten maken. 
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Wij verwachten dat medio 2022 de solide businesscase gereed is, inzicht 
is in kosten achter de voordeur en er een overzicht is van de subsidie- en 
financieringsmogelijkheden. Het college neemt dan een besluit tot het wel of 
niet aanvragen van subsidie bij de Rijksoverheid, het zij het wel/niet bereid zijn 
om namens de particuliere woningeigenaren collectief subsidie aan te vragen. 
Eind 2022 verwachten wij het resultaat van het haalbaarheidsonderzoek aan 
de raad te kunnen voorleggen. Op basis van dit resultaat neemt de raad het go 
/ no go besluit ten aanzien van de warmtetransitie in dit gebied.

Ondersteuning bij individuele warmteoplossingen 
Hoe wij de ondersteuning in Landelijk Capelle en op de bedrijventerreinen 
invullen, bepalen wij in de Transitievisie Warmte. Dan is bekend wanneer deze 
gebieden de overstap maken naar aardgasvrij.

Spijtvrije maatregelen
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. 

Met een hybride 
warmtepomp heeft Abe al 
een grote stap gezet naar 
aardgasvrij wonen.

“

Tot 2050 gaat Nederland stap voor stap van het aardgas af, en Capelle dus ook. Veel 
Capelse wijken worden in de toekomst waarschijnlijk verwarmd met stadswarmte. 

Abe is hier goed op voorbereid. “Nu is mijn hybride warmtepomp gekoppeld 
aan mijn cv-ketel”, legt hij uit. “Gelukkig kan de pomp ook worden gekoppeld 

aan stadswarmte. Dan blijft mijn verwarming dus heel voordelig. Ik hoop dat die 
stadswarmte ook duurzaam wordt opgewekt.” 
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Klimaat
Weersextremen komen door klimaatverandering vaker voor. Dit zien wij over 
de hele wereld steeds duidelijker, recent bijvoorbeeld in Limburg. Dat brengt 
uitdagingen met zich mee. Gelukkig heeft Capelle aan den IJssel als relatief 
groene en blauwe stad nog niet te maken met problemen. Tegelijkertijd is 
het nodig om ons aan te passen aan klimaatverandering zodat wij schade en 
overlast ook in de toekomst beperken. Wij willen daarom dat Capelle aan den 
IJssel in 2050 klimaatbestendig is ingericht. De komende jaren gebruiken wij 
om de leefomgeving veerkrachtig in te richten waarbij wij 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. Wij hebben in beeld gebracht 
waar in de toekomst uitdagingen of juist kansen ontstaan, zodat we ons hierop 
kunnen voorbereiden. 

Wij voegen in diverse projecten, zoals de centrumring, groen toe aan de 
openbare ruimte. Wij stimuleren bewoners en bedrijven om hun eigen terrein 
te vergroenen. Daarvoor stimuleren wij ook de aanleg van groene daken. Wij 
willen met behulp van de gemeentelijke subsidie jaarlijks minimaal 1.000 m2 
groen dak realiseren, wat overeenkomt met een doelstelling van 9.000 m2 
groen dak tot en met 2022. Capellenaren kunnen sinds de zomer van 2021 
bij het hoogheemraadschap subsidie voor een groen dak aanvragen, al zijn 
de bedragen een stuk lager dan de gemeentelijke subsidie en het benodigde 
minimale oppervlakte groter. In 2020 is maar liefst 1.839 m2 groen dak 
gerealiseerd. Inmiddels is dit jaar ook al 1.005 m2 groen dak gerealiseerd. 

Aanpassen aan een veranderend klimaat voorbereiden
Wij 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 wij gericht aan de slag met klimaatadaptatie. Zo kan het 
in de ene buurt wenselijk zijn om vooral hittestress aan te pakken, terwijl wij 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.
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Weerkrachtig Capelle
Op basis van de stresstest en de klimaatateliers hebben we een 
klimaatadaptatiestrategie opgesteld in de vorm van de Weerkrachtig Capelle. 
Omdat klimaatverandering en de invloed hiervan op de natuur en ecologie niet 
voor 100% te voorspellen is dit document in eerste instantie een koers om 
de leefomgeving weerkrachtig in te richten, zodat Capelle klimaatadaptief is 
in 2050. Het gaat om de koers voor de langere termijn, die we de komende 
jaren uitwerken. Het document wordt eind 2021 ter vaststelling aangeboden 
aan de gemeenteraad. Na vaststelling van dit document maakt de monitoring 
en bijsturing 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. 

Arica waterweg is mogelijk gemaakt door een Europese subsidie, waarbij 
geleerd is van partners uit andere landen. Momenteel loopt een subsidie 
aanvraag waarbij de nadruk ligt op het verminderen van bodemdaling en 
voorkomen van wateroverlast. Ook is de gemeente in gesprek met het 
hoogheemraadschap over subsidie in het kader van waterrobuust inrichten 
van de buitenruimte in het nieuwe IBOR plan en Programma Buitenruimte.

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!  

De Waterweg Arica is de eerste klimaatadaptief ingerichte straat in Capelle. 
De gemeente pakte dit project niet alleen op. De inwoners die wilden, deden 
actief mee. Deze buurt kenmerkte zich door veel verharding zowel in de 
openbare ruimte als de tuin. Een aantal inwoners vergroenden hun tuinen 
net als gemeente de openbare ruimte. Het regenwater stoomt niet meer 
direct het riool in, maar over de weg naar het groen of oppervlaktewater 
of wordt opgevangen in de ondergrond. De parkeervakken zijn niet 
allemaal meer betonnen straatstenen, maar deels ook half verharding. 
De aangebrachte drainage kan in natte periode het grondwaterafvoeren 
en in droge periode het grondwater aanvullen. De natuurlijkere inrichting 
zorgt voor meer biodiversiteit en draagt bij aan minder opwarming.  Een 
waterberging van holle betonblokken is een nieuwe vorm van licht ophogen 
en is een nieuwe toepassing in een gebied met hoge grondwaterstanden. 
Hiermee hebben we een wereldprimeur gerealiseerd. We monitoren het 
effect van deze innovatie materialen. Indien succesvol biedt dit kansen 
voor de rest van Capelle aan den IJssel.
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Circulaire economie
Circulariteit is het afgelopen jaar een serieus onderwerp aan het worden op 
zowel politieke agenda’s als bij bedrijven. Grotendeels wordt dit ingegeven 
door een tweetal uitdagingen die nationaal en internationaal meer en meer 
onderkend worden. Enerzijds de onhoudbare stijging van de CO2 uitstoot bij 
het delven van grondstoffen en het produceren van producten. En anderzijds 
de steeds nijpender wordende schaarste van materialen en delfstoffen. 
Focus op circulariteit levert voordelen op zowel de productieuitstoot als de 
grondstofschaarste, doordat gezocht wordt naar hoogwaardig hergebruik van 
producten, componenten en grondstoffen en naar alternatieven voor schaarse 
delfstoffen.

Positieve effecten van deze ontwikkeling zijn grote toename van 
kennisuitwisseling, stijgende investeringsbereidheid bij bedrijven en een 
veelheid aan publiek private samenwerking op het vlak van circulaire economie.  
Zo ook in Capelle, waar wij werken aan vermindering van afvalstromen, 
hergebruik van reststoffen,  gebruik van hernieuwbare grondstoffen en 
vergroten van kennis over circulaire kansen bij bedrijven, inwoners en de 
eigen interne organisatie. Zo vormen wij ons lineaire economisch systeem om 
in een circulair systeem waarin wij grondstoffen niet uitputten en reststoffen 
opnieuw gebruiken in het productieproces. Samen met bewoners, bedrijven en 
maatschappelijke organisaties gaan wij hier mee aan de slag.

Wij zetten in op het vergroten van kennis over de circulaire economie om zo een 
gedragsverandering teweeg te brengen bij bedrijven, inwoners en de interne 
gemeentelijke organisatie. Het verminderen van afvalstromen heeft onze 
grote aandacht. En wij willen dat Capelse ondernemers mee profiteren van de 
economische kansen en toenemende werkgelegenheid binnen  de circulaire 
economie. Wij ondersteunen zowel maatschappelijke als economische 
initiatieven uit de samenleving op het vlak van afvalbeperking, hergebruik 
en deeleconomie. Wij onderzoeken en ondersteunen de mogelijkheden 
tot ketensamenwerking tussen en kennisontwikkeling bij deze partners. 
Ook centrale en decentrale overheden en overheidsorganisaties, zoals de 
provincie Zuid Holland, Metropoolregio Rotterdam Den Haag, waterschappen, 
Rijkswaterstaat en milieudiensten, wisselen steeds meer kennis uit en wij 
gaan samenwerkingsverbanden met hen aan op specifieke circulaire thema’s.

Hoe staat het ervoor in Capelle?
Wij zetten flinke stappen op weg naar een circulaire economie. Dat doen 
wij samen met bewoners, bedrijven en maatschappelijke partners. Er zijn 
verschillende succesvolle maatschappelijke initiatieven op het gebied van 
de deeleconomie en hergebruik, zoals de kringloopwinkel, het repaircafé, 
de voedselbank en de Speel-o-theek. Zo was het Repaircafé Capelle in 2018 
het duurzaamste Repaircafé van de meer dan 600 locaties in Nederland. 
Maar ook tal van Capelse bedrijven zetten in op circulaire bedrijfsvoering en 
ketensamenwerking. 

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. 
Naast een daling in de hoeveelheid afval, neemt het percentage afvalscheiding 
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. De 
hoeveelheid restafval per inwoner en het scheidingspercentage voor 2020 zijn 
hetzelfde als 2019. Door de Corona effecten is dat een mooi resultaat. Voor 
2021 zullen de hoeveelheden een paar procent lager liggen. 
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In 2022 verwachten wij onder de 170 kg uitkomen en boven de 60% wat 
afvalscheiding betreft. Daarmee ligt de ambitie van maximaal 160 kg restafval 
per inwoner in 2023 binnen bereik. 

Om de ambitie van 75% afvalscheiding te halen in 2025 is nog een flinke stap 
nodig. De acties uit het afvalactieplan moeten hier voor gaan zorgen. Daarnaast 
zullen voorstellen in het Actieplan Circulair Capelle hier ook aan bijdragen. 
Denk aan bewustwording bij Capellenaren over het voorkomen van afval en 
hoogwaardig hergebruik van producten. Dit realiseren wij door periodieke 
aandacht voor circulaire initiatieven in de IJssel en Lekstreek, voorlichting via 
het Energieloket en overige communicatiekanalen.  

Bovenstaande ambitie is aangepast met het vaststellen van het afvalactieplan. 
Wij 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 100 kg op korte termijn haalbaar is. Dat blijkt, met name 
omdat Capelle aan den IJssel veel gestapelde woningbouw (55%) heeft, zeker 

op korte termijn niet haalbaar. Het onderzoek laat zien dat vermindering tot 
160 kg mogelijk is, maar dit zal forse investeringen vergen. Inmiddels is het 
afvalactieplan door de raad vastgesteld. Op basis hiervan moeten de acties uit 
dit plan gaan leiden tot een verbeterde afvalscheiding.  Diverse onderdelen zijn 
al in gang gezet. Ook in 2022 zullen er nog diverse onderdelen uitgevoerd gaan 
worden. Halverwege volgend jaar wordt het afvalactieplan geëvalueerd. 
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. 

Momenteel loopt een pilot om de hoeveelheid restafval omlaag te brengen en 
ook het hergebruik van producten te verhogen. Boeken, elektrische apparaten, 
speelgoed en textiel belanden op deze manier niet in de afvalbak en krijgen 
een tweede leven. De pilot is gestart in Schenkel onder 6500 huishoudens en 
wordt binnenkort uitgebreid met de wijk Middelwatering.

Eind 2021 of begin 2022 starten wij een onderzoek of we het afvalbrengstation 
kunnen omvormen naar een grondstoffenhub waar wij 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. 

Wij 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. Wij zij gestart met de voorbereidingen om te komen tot een Actieplan 
Circulair Capelle.

De jaarlijkse hoeveelheid afval per persoon in Capelle verminderen wij tot 
160 kg. Wij zetten betekenisvolle stappen op het gebied van circulariteit 
en recycling, zodat we in 2025 75% van ons afval hergebruiken. Waarbij de 
focus ligt op hoogwaardig hergebruik.

AMBITIE De kansen van de circulaire economie voor het Capelse bedrijfsleven in 
kaart brengen
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Wij stimuleren ondernemers om circulair te ondernemen en delen op 
verschillende manieren kennis tussen marktpartijen. Dit doen wij door 
middel van het organiseren van kennisbijeenkomsten en het financieel en 
vakinhoudelijk ondersteunen van marktinitiatieven. De circulair ondernemen 
challenge, in samenwerking met Rabobank,  KPMG en tien Capelse bedrijven 
heeft bijvoorbeeld geleid tot diverse circulaire businessmodellen. Binnen 

de gemeentelijke organisatie heeft dit geleid tot twee succesvolle pilots op 
het vlak van circulair aanbesteden en inkopen. Kennisbijeenkomsten zijn 
onder andere het jaarlijkse symposium circulair ondernemen en sessies 
in samenwerking met het ENC. Het meeste recente marktinitiatief waar de 
gemeente aan bijdraagt, is de oprichting van de eerste Capelse Green Business 
Club in Fascinatio.

Momenteel wordt een circulaire marktverkenning uitgevoerd door een extern 
onderzoeksbureau. Dit marktonderzoek onder het Capelse bedrijfsleven 
heeft tot doel om de huidige stand van circulariteit in Capelle aan den IJssel 
te bepalen en zal daarnaast resulteren in een aantal kansrijke circulaire 
economische projecten die de komende jaren, samen met de markt, opgepakt 
kunnen worden.

Bewustwording en kennisdeling over de kansen van de circulaire economie 
vindt op diverse manieren plaats. Zoals hierboven omschreven richting 
bedrijven (onder andere met de nieuw ontwikkelde bedrijfsmatige nieuwsbrief 
waarmee bedrijven relevant economisch en duurzaam nieuws ontvangen), 
maar ook richting Capellenaren. Dat doen we bijvoorbeeld door informatie 
aan te bieden in het Energieloket, tijdens de Week van de Duurzaamheid en 
gezamenlijk op te trekken in campagnes  vanuit het gemeentelijk afvalbeleid.

Anne en Tessa verkopen met Potjes en Deksels allerlei boodschappen: van rozijnen en 
pasta tot koek en kruiden. “Onze klanten nemen hun boodschappen mee in hun eigen 
bakjes, potten of bussen. Daardoor hoeven wij geen plastic of papier om de producten 

heen te doen. Dat scheelt een hoop afval en is heel duurzaam!” 

Leven zonder afval. Maar hoe dan? 
Boodschappen doen bij Potjes en Deksels is al 
een grote stap vooruit.“

Capelse regionale samenwerking
Capelle aan den IJssel heeft het afgelopen jaar een actieve rol gespeeld 
in regionale samenwerkingsverbanden met kennisinstellingen, decentra-
le overheden en diverse andere gemeentes. Enkele voorbeelden zijn:

1. Milieudienst DCMR is nauw betrokken bij het marktonderzoek naar 
bedrijfsmatige circulaire kansen in Capelle. 
2. Met de MRDH en provincie Zuid Holland wordt samengewerkt aan een 
regionale monitoringstool van kansrijke reststromen en de duurzame 
ontwikkeling bedrijventerreinen.
3. Capelle heeft met 5 andere gemeenten deelgenomen aan een kennis-
leerkring van de provincie voor circulaire kansen voor de productie en 
afvalverwerking van zonnepanelen. 
4. Met YesDelft!, subsidie van de MRDH en in samenwerking met de unit 
Innovatie Stedelijke Afvalinzameling van Rijkswaterstaat (ISA) en de ge-
meenten Den Haag, Amsterdam en Utrecht, doet Capelle onderzoek naar 
afvaloplossingen in stedelijke hoogbouw. 
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Circulaire economie en energietransitie: hand in hand
De transitie naar een circulaire economie staat niet op zichzelf. Circulaire 
stappen staan in relatie tot alle duurzame uitdagingen. Zoals bijvoorbeeld op 
het vlak van zonne-energie. De productie, het veelal mondiale transport en 
zeker ook de mate van circulariteit van zonnepanelen laat nog veel te wensen 
over. Betaalbare panelen worden veelal aan de andere kant van de wereld 
geproduceerd en nagenoeg volledig van nieuwe materialen en schaarse 
grondstoffen. Daarom werken wij mee de Leerkring Circulair PV van de provincie 
Zuid Holland. Samen met tal van marktpartijen en decentrale overheden, wordt 
gezocht naar circulaire innovaties om de productie van panelen meer lokaal, 
meer demontabel en repareerbaar en meer met herbruikbare grondstoffen 
mogelijk te maken. Deze kennisdeling en krachtenbundeling (ook door de 
gezamenlijke inkoopkracht richting de markt) heeft onder andere geleid tot 
Het Weeshuis voor zonnepanelen.

Circulaire economie en klimaatadaptatie: een mooie symbiose
Uit het Capelse groenbeheer in de openbare ruimte en het circulaire 
gedachtengoed kan mooie synergie ontstaan. Een huidige reststroom die 
momenteel deels onbenut blijft, is bijvoorbeeld bermmaaisel. Vooralsnog blijft 
dit maaisel, uit kostenbesparing, liggen op de plek waar het gemaaid wordt. 
Hierdoor verschraalt de grond, waardoor de biodiversiteit afneemt. Vanuit 
circulair oogpunt is deze reststroom een zeer kansrijke grondstof. Zowel 
technisch bezien (er zijn vele soorten producten van te maken), als financieel (de 
reststroom heeft economische waarde). Momenteel wordt onderzoek verricht 
naar de economische en ecologische kansen van deze grondstoffenstroom in 
Capelle en wordt tevens het huidige inkoopportfolio gescand op biologische 
alternatieven.

Misschien wel ooit een berm as a service.“

Zodat elke laatste Wattpiek uit elk 
zonnepaneel wordt benut.“
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Gemeentelijke voorbeeldrol
Werken aan een duurzaam Capelle doen wij samen met Capellenaren, bedrijven 
en maatschappelijke organisaties. Tegelijkertijd vinden wij het belangrijk dat 
wij als gemeente zelf het goede voorbeeld geven. Daarom willen wij ook onze 
eigen organisatie verduurzamen en zetten wij stappen op terreinen waar wij 
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. Wij zorgen dat een flink deel van ons vastgoed 
minimaal energielabel A heeft in 2023. In 2022 stellen wij de landelijk 
afgesproken routekaart op hoe wij de doelstelling voor maatschappelijke 
vastgoed van 49% CO2 reductie in 2030 en 95% reductie in 2050 kunnen 
bereiken. In de routekaart wordt onze opgave in beeld gebracht en de wijze 
waarop wij de verduurzamingsopgave gaan realiseren. De routekaart bevat 
naast een strategie een uitvoeringsplan voor korte termijn van vier jaar 
inclusief de benodigde investering.

Op 1 januari 2023 willen wij al onze geschikte daken gebruiken voor het 
opwekken van duurzame energie of voor de opvang van regenwater. Het 
gaat om 28 daken. Op 14 daken liggen inmiddels bijna 2.800 zonnepanelen. 
Op 14 daken kunnen nog ruim 3.000 zonnepanelen geplaatst worden. Hier 
moeten de financiën nog wel voor beschikbaar worden gesteld. Wij houden 
ook ontwikkelingen in de markt in de gaten om te zien of daken die nu nog 
niet geschikt zijn dat in de toekomst wel kunnen zijn (bijvoorbeeld door het 
toepassen van lichtgewicht zonnepanelen). 

Duurzaamheid is vanzelfsprekend een uitgangspunt bij nieuwbouw van 
gemeentelijke gebouwen. Zo is in 2020 aan de Alkenlaan Sportcomplex 
Aquapelle opgeleverd. De installaties zijn volledig elektrisch en op het 
gebouw liggen 912 zonnepanelen. In lijn met landelijke wetgeving wordt 
nieuwbouw aardgasvrij gebouwd en waar mogelijk wordt het dak direct 
benut voor zonnepanelen. Zo zijn de daken van de tijdelijke scholen aan de 
Lijstersingel afgelopen periode voorzien van zonnepanelen.

Paul van Venrooij is hoofd duurzaamheid bij CAPSLOC, onderdeel van Welzijn Capelle. 
“We schenken hier fairtrade koffie, thee en lokaal biologisch geproduceerde sapjes. 
Ook verkopen we bier, waar voor elke verkochte liter een boom wordt geplant. 

Evenementen zorgen meestal voor veel afval, zoals bekertjes van wegwerpplastic. 
Die zijn bij ons in de ban.”

Een plek waar iedereen welkom is; 
daar hoort duurzaamheid bij.“
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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 
wij energie en daalt de gemeentelijke energierekening. Samen met Sportief 
Capelle wordt alle buitensportverlichting vervangen door LED. De LED 
verlichting bij Eurostars is opgeleverd, bij de overige buitensportverenigingen 
zijn de werkzaamheden in juni 2021 gestart en wordt de nieuwe verlichting 
binnenkort opgeleverd. 

Wij hebben de afgelopen jaren flinke stappen gezet als het gaat om de openbare 
verlichting. Inmiddels bestaat meer dan de helft van de openbare verlichting uit 
LED. Wij verwachten dat in 2030 100% van de openbare verlichting in Capelle 
uitgevoerd zal zijn in LED. Het sneller vervangen van de openbare verlichting 
om al in 2023 op 100% LED te zitten vraagt een flinke investering, maar levert 
weinig op qua energiebesparing. De oudste armaturen, die de meeste energie 
verbruikten, zijn namelijk bijna allemaal al vervangen of worden binnenkort 
vervangen. Wij blijven vervanging daarom koppelen aan de levensduur van de 
armatuur. Wij verwachten op die manier in 2025 uit te komen op 73% LED.  

Mobiliteit
Wij staan midden in de samenleving. Hiervoor is het nodig dat wij ons 
verplaatsen. Ongeveer een kwart van de totale CO2 uitstoot van de interne 
organisatie was in 2019 gerelateerd aan vervoer. Uiteraard zijn 2020 en 2021 
uitzonderlijke jaren. Landelijk is afgesproken dat wij de CO2 uitstoot van woon-
werkverkeer en zakelijk verkeer in 2030 halveren ten opzichte van 2016 en 
dat wij ons als werkgever aansluiten bij de coalitie Anders Reizen. Wij hebben 
hier nog geen actie op ondernemen, ook omdat wij benieuwd zijn welk lange 
termijn effect thuiswerken heeft op de CO2 uitstoot en welke opgave dan nog 
resteert. 

Het openbaar vervoer in Capelle aan den IJssel is in 2030 emissieloos. Hier 
hebben wij regionaal afspraken over gemaakt. Wij willen dat in 2025 het 
doelgroepenvervoer en het gemeentelijk wagenpark emissieloos is. Voor het 
doelgroepenvervoer maken wij hierover afspraken in de aanbesteding. De 
komende jaren zetten wij ook in op emissieloos vervoer bij verbonden partijen 
en bij andere aanbestedingen. Het gemeentelijk wagenpark bestaat uit 43 
voertuigen. Eind dit jaar zullen 24 voertuigen emissieloos zijn (56%). In 2025 
zullen naar verwachting nog vier voertuigen niet emissieloos zijn, omdat voor 
dit type voertuigen nog geen emissieloze techniek beschikbaar is. Zodra dat 
wel het geval is, kan tot emissieloze vervanging worden overgegaan. 
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