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Niets doen is geen optie. Laten wij de kracht van Apeldoorn benutten.  

Niet door te praten, maar door te doen.  
 

Kortom, op naar een duurzame energievoorziening die leveringszeker, 
veilig en betaalbaar is. 

 
Mark Sandmann 

Wethouder duurzaamheid 
2018 
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1 | Aanleiding en ambitie 
1.1 Aanleiding 

Conform de uitvoeringsagenda Energietransitie 2017-2020, hebben wij dit jaar de stand van zaken 
rondom de transitie van fossiele naar duurzame energie in Apeldoorn gemonitord.  
 
De kernvragen zijn:  

- Waar staat gemeente Apeldoorn ten opzichte van haar ambitie? 
- Op welke wijze gaan we in Apeldoorn de transitie naar duurzame energie realiseren? 

 
Hierbij presenteren wij u de stand van zaken.  

 

1.2 Onze visie 

Onze visie is om door middel van kwalitatieve groei Apeldoorn aantrekkelijker, socialer, veiliger, 
duurzamer en klimaatneutraal te maken. We focussen ons op het verkleinen van de ecologische 
voetafdruk van de gemeente Apeldoorn: wat kunnen onze bewoners, onze bedrijven en wij als 
gemeente zelf doen om de impact op onze omgeving zo klein mogelijk te maken? Dit gaat niet alleen 
over energietransitie (van fossiele naar duurzame energiebronnen), maar ook over het verminderen 
van het gebruik van grondstoffen en het gezonder maken van onze omgeving (schoner en stiller). 
Een groene energievoorziening is in 2030 vanzelfsprekend. 

1.3  Ambitie Apeldoorn Energieneutraal 

Apeldoorn beoogt op termijn energieneutraal1 te worden. We gaan de energietransitie versnellen en 
we willen daarbij substantieel sneller gaan dan de landelijke trend (Versnelling plus). Eind 2016 is de 
Uitvoeringsagenda Energietransitie 2017-2020 vastgesteld om uitvoering te geven aan de ambities 
van de gemeente Apeldoorn. Sindsdien hebben de volgende ontwikkelingen plaatsgevonden: 
- Wij constateren dat de cijfers over ons referentiejaar 2014 in de landelijke Klimaatmonitor over de 

hoeveelheid duurzame energie naar boven zijn bijgesteld2. 
- Dakgebonden zonne-energie is sterker gegroeid dan de prognose in de Uitvoeringsagenda 2017-

2020. 
- De bijdrage van windenergie blijft achter op de prognose. De prognose ging uit van de realisatie 

van drie windturbines voor 2020.  
- De opbrengsten van zonnepanelen zijn verbeterd en landelijk is nu, anders dan eind 2016, een 

rekenmethodiek ontwikkeld.  
- De ambitie Versnelling plus is opnieuw doorgerekend. De cijfers in de ijkjaren (2020, 2030 en 

later) zijn daardoor licht gewijzigd (tabel 1).  
- De berekeningen gaan uit van een gelijkblijvende bevolking en een gelijkblijvend aantal 

huishoudens. 
 
Tabel 1: Ambitie Versnelling plus 2018 

 2014 2020 2030 Later 

Energiegebruik t.o.v. 2014 100% 87% 68% 47% 

Duurzame energie t.o.v. 2014 100% 132% 444% 768% 

CO2-uitstoot3 100% 85% 46% 4% 

Percentage energieneutraliteit 6% 9% 37% 93% 

 
 

                                            
1 Dit betekent dat op jaarbasis evenveel duurzame energie wordt opgewekt als aan energie wordt gebruikt. 
2 Dit heeft als rekenkundig gevolg dat ook het energieverbruik is aangepast. 
3 In de uitvoeringsagenda 2017-2020 werd de indicator besparing + duurzame energie gebruikt. Deze geeft in feite de 

bespaarde CO2-uitstoot weer. Vanaf nu wordt CO2-reductie als indicator gebruikt. Dit sluit aan bij de sturing op CO2-

reductie. 
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Figuur 1: energieverbruik in 2014 

 
 
Het energieverbruik in de verschillende segmenten in referentiejaar 2014 is weergegeven in figuur 1. 
De industrie en landbouw verbruiken in Apeldoorn een relatief klein aandeel van de totale 
hoeveelheid energie. Apeldoorn is een woonstad! De utiliteitsbouw valt onder de gebouwde 
omgeving. 
 
In de uitvoeringagenda is gesignaleerd dat er tussen de ambitie en de prognose van het beoogde 
resultaat in 2020 een gat zat dat vergelijkbaar is met het energiegebruik van ruim 6500 Apeldoornse 
huishoudens. Conform de uitvoeringsagenda Energietransitie 2018-2020, hebben wij dit jaar de stand 
van zaken rondom de transitie van fossiele naar duurzame energie in Apeldoorn gemonitord.  
 

1.4 Leeswijzer 

Het rapport laat eerst een compact dashboard zien die op de vier hoofdindicatoren laat zien hoe 
Apeldoorn ervoor staat. Vervolgens komen een nadere uitsplitsing en duiding aan bod. We richten 
ons op vier prioritaire aandachtsgebieden:  

1. besparing en opwekking in en op woningen en andere gebouwen, 
2. industrie, MKB en landbouw, 
3. mobiliteit, 
4. grootschalige duurzame energie opwekking. 

 
Vervolgens gaat het rapport in op aspecten van de uitvoering en de sturing op de ambitie. 
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2 | Dashboard 
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3 | Monitor 2018 
 

De gemeente is direct of indirect betrokken bij ca. zeventig projecten (zie bijlage XX projectenlijst). De 
projecten zijn ingedeeld in twee categorieën: 
- Projecten met een directe bijdrage aan de energietransitie: deze kunnen worden uitgedrukt in een 

energie-eenheid (TeraJoule4), zoals het isoleren van woningen of het plaatsen van 
zonnepanelen. 

- Projecten met een indirecte bijdrage aan de energietransitie. Deze kunnen niet worden uitgedrukt 
in een energie-eenheid. Denk hierbij aan projecten zoals het plaatsen van laadpalen of het 
verstrekken van informatie en communicatie met bewoners en bedrijven (zie tabel 2). 

 
In het rapport “Verkenning energietransitie Apeldoorn5” dat in opdracht van de rekenkamercommissie 
is geschreven, is aanbevolen om het gemeentelijk beleid specifiek op die sectoren te richten die wij 
kunnen beïnvloeden. Per project is in beeld gebracht welke mate van invloed en controle de 
gemeente heeft.  
 
Tabel 2: overzicht projecten 

 Cirkel van 
controle 

Cirkel van 
invloed 

Cirkel van lobby 
en kennis-

ontwikkeling 

Totaal 

Projecten met directe bijdrage 8 25 0 33 

Projecten met indirecte bijdrage 7 27 0 34 

Totaal 15 52 0 67 

 

3.1 Voortgang Energietransitie

In de Uitvoeringsagenda is eind 2016 geconstateerd dat er een gat zit tussen de ambitie en de 
prognose voor de behaalde resultaten voor 2020, vergelijkbaar met het energiegebruik van ruim 
6.500 Apeldoornse huishoudens. In onderstaande tabellen 3 en 4 wordt de huidige stand van zaken 
weergegeven. 
 
Tabel 3: Energieneutraliteit 

 2014 2018 2020 

Ambitie 5,7% 7,4% 8,6% 

Verwacht resultaat   6,6% 7,8% 

Verschil   -0,7% -0,8% 

 
Tabel 4: CO2-uitstoot en reductie in kilotonnen en procenten6 

 2014 2018 2020 

CO2-uitstoot 1.200 kton 1.075 kton 1.015 kton 

Ambitie reductie CO2-uitstoot t.o.v. 2014  125 kton (10%) 185 kton 15%) 

Verwacht resultaat reductie CO2-uitstoot t.o.v. 2014  35 kton (3%) 75 kton (7%) 

Verschil verwacht resultaat t.o.v. ambitie   -90 kton -110 kton 

Verschil in %  -72% -59% 

 
Ook dit jaar constateren wij dat er nog steeds een gat bestaat, in vrijwel even grote mate als in 2016. 
In de periode 2014 t/m 2020 liggen de resultaten onder het beoogde niveau, zoals blijkt uit tabel XX. 
Het verschil 7,8% versus de beoogde 8,6% energieneutraliteit lijkt weinig, maar reflecteert een grote 
opgave, zoals in de navolgende paragrafen concreter naar voren komen. 
 

                                            
4 Energieverbruik wordt uitgedrukt in Joules. Dat is een eenheid waarin zowel gas, warmte als elektriciteit uitgedrukt kunnen 
worden. 1 TeraJoules (TJ) = 1.000.000.000.000 (één biljoen) Joules. Ter vergelijking: een gemiddelde woning verbruikt 
ongeveer 1.470 m3 gas en 3.000 kWh elektriciteit per jaar. Dit is 62,5 GigaJoule of 0,0625 TJ. 
5 DOS-2018-017904, 26 februari 2018 
6 De afspraak met de Cleantechregio is om in 2023 een reductie van 25% CO2-uitstoot ten opzichte van 2014 te hebben 

bereikt.  
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In werkelijkheid presteert Apeldoorn iets beter dan blijkt uit de Monitor Energietransitie Apeldoorn 
2018 omdat het effect van projecten in de samenleving die niet bij de gemeente Apeldoorn bekend 
zijn niet tot uitdrukking komt in de cijfers. Dit geldt ook het voor het effect van projecten met een 
indirecte bijdrage aan de energietransitie. 

 
3.2 Energiebesparing per sector 

We hebben tot nu toe 545 TJ bespaard. De ambitie voor 2020 om 2.150 TJ energie te besparen ten 
opzichte van 2014 gaan we op basis van het huidige projectenportfolio niet halen. Het verwachte 
resultaat voor 2020 (850 TJ) is 40% van de ambitie om 2.150 TJ te besparen.  
 
In de navolgende paragrafen wordt per sector uiteengezet wat de situatie is en wordt een voorschot 
genomen op het verwachte resultaat in 2020. Voor elke sector is een grafiek beschikbaar. Belangrijk 
daarbij is dat, ten behoeve van de leesbaarheid van de grafieken, verschillende schalen op de Y-as 
worden gebruikt. 
 
3.2.1 Gebouwde omgeving 

Figuur 2: ontwikkeling energiebehoefte gebouwde omgeving 

 
 
In de gebouwde omgeving is tussen 2014 en 2018 500 TJ bespaard (figuur 2). Dat is ongeveer 210 
TJ minder dan beoogd. Tot 2020 loopt het tekort op naar 420 TJ (41% van onze ambitie wordt dan 
niet gehaald). Dit zijn ca. 3.000 huishoudensequivalenten. Om de ambitie te halen moeten voor 2020 
bijna 7.200 woningen nul op de meter gemaakt worden. Dit zijn ongeveer 10 woningen per dag.  
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3.2.2 Industrie en landbouw 

Figuur 3: energiebehoefte industrie en landbouw 

 
 
In de industrie en landbouw is een ander beeld zichtbaar. Daar is sinds 2014 7 TJ bespaard (figuur 
3). Hoewel in 2014 en 2015 het energieverbruik steeg, ziet het er naar uit dat we de beoogde 
resultaten voor 2020 gaan halen. Dit is voor een groot deel te danken aan de besparingen die 
gerealiseerd worden bij de grote bedrijven (MJA3-bedrijven) en de energiekoplopers in Apeldoorn. In 
opdracht van gemeente Apeldoorn is OVIJ actief betrokken bij deze trajecten.  
 
Zoals vermeld in par XX. is het energieverbruik door de industrie en de landbouw relatief klein ten 
opzichte van het energieverbruik in de gebouwde omgeving. 
 
3.2.3 Mobiliteit 

Figuur 4: energiebehoefte mobiliteit 

 
 
De komende jaren speelt de elektrificering van het wagenpark in Nederland. Dit is grotendeels een 
autonome ontwikkeling waarop de gemeente beperkt invloed heeft. De verduurzaming van het 
Nederlandse wagenpark verloopt zoals verwacht erg langzaam en sluit niet aan bij de Apeldoornse 
ambitie. 
 
Na enige daling in het energieverbruik in mobiliteit, is een stijging te zien (figuur 4). Sinds 2014 is 35 
TJ is bespaard. Gezien de doelen voor 2020, was het nu wenselijk geweest om in 2018 605 TJ 
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bespaard te hebben. Tot 2020 zijn er nauwelijks projecten die directe besparingen opleveren. Dit kan 
leiden tot een achterstand in 2020 van 850 TJ (een tekort van 96% ten opzichte van onze ambitie). 
 
Het grootste deel van de energievraag wordt veroorzaakt door wegverkeer op snelwegen (zie figuur 
5). Via de landelijke klimaatmonitor wordt het energieverbruik op snelwegen ook “toebedeeld” aan 
Apeldoorn. Bij de monitoring van de beleidseffecten is het ons inziens logisch om te blijven monitoren 
ten opzichte van de cijfers die landelijk gehanteerd worden. Dat laat onverlet dat bij de beoordeling 
van de beleidseffecten in ogenschouw genomen wordt dat de gemeente hier beperkte invloed op 
heeft.  
 
Figuur 5 Totaal bekend energiegebruik Verkeer en Vervoer Apeldoorn (bron: klimaatmonitor)) 

 
 
De gemeente heeft beperkte invloed op de transitie van mobiliteit. Hoe snel gaat de elektrificatie? 
Hoe snel wordt vervoer zuiniger? Hoe veel zal de mobiliteit afnemen door meer collectieve vormen 
van transport? Elektrisch rijden in Apeldoorn neemt een vlucht. Het aantal volledig elektrische auto’s 
is tussen 2014 en 2018 ruim zes keer zo groot geworden (afbeelding 6). Het aantal laadpunten is 
bijna vijf keer zo groot geworden. De reden dat er meer laadpunten zijn dan elektrische auto’s is dat 
ook plug-in hybride auto’s gebruik maken van deze laadpunten. In 2018 waren dat er 911, tegen 215 
in 2014. 
 
Afbeelding 6: elektrisch vervoer in de gemeente Apeldoorn 

 
Bron: Klimaatmonitor 
 
Tot slot hebben de groei van de stad en de economie een impact, want meer mensen en 
bedrijvigheid betekent meer mobiliteit. 
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3.3 Duurzame opwekking per sector 

De duurzame opwekking ligt redelijk op koers. Ten opzichte van 2014 is 130 TJ extra duurzame 
energie opgewekt. De opwekking in 2018 ligt op ongeveer 1.110 TJ. De ambitie voor 2020 is een 
opwekking van 1.240 TJ. De verwachting is dat die ambitie gehaald wordt. 
 
In de navolgende paragrafen wordt per sector uiteengezet wat de situatie is en wordt een voorschot 
genomen op 2020. Voor elke sector is een grafiek beschikbaar. Belangrijk daarbij is dat, ten behoeve 
van de leesbaarheid van de grafieken, verschillende schalen op de Y-as worden gebruikt. 
 
3.3.1 Gebouwde omgeving 

Figuur 7: duurzame energieopwekking gebouwde omgeving 

 
 
De hoeveelheid duurzaam opgewekte energie in de gebouwde omgeving is sinds 2014 toegenomen 
met 130 TJ (figuur 7). Toch loopt de opwekking van duurzame energie in de gebouwde omgeving 
achter. We hebben geconstateerd dat de ondiepe bodemenergie voor utiliteitsbouw is gedaald van 75 
TJ naar 20 TJ. De beste inschatting van het resultaat voor 2020 is dat iets minder dan de helft van de 
ambitie voor dat jaar wordt behaald. 
 
Op het gebied van zonnepanelen gaat het goed: het aantal zonnepalen op daken groeit gestaag 
(afbeelding 8). Deze liggen voor het overgrote deel op woningen. Woningeigenaren zien steeds meer 
het voordeel van zonnepanelen in en gaan over tot aanschaf.  
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Afbeelding 8: aantal dak-gebonden zonnepanelen in de gemeente Apeldoorn (overige functies zijn alle 
gebouwen zonder woonfunctie. Het gaat hierbij niet om grondgebonden zonnepanelen). 

 
Bron: Readaar 
 
3.3.2 Industrie en landbouw 

Figuur 9: duurzame energieopwekking in de industrie en landbouw 

 
 
Tot nu toe is de duurzame energievoorziening in de industrie en landbouw gegroeid met 129 TJ 
(figuur 9). We voorzien een “overschot”7 aan duurzame energie opwekking. We constateren dat het 
gebruik van biomassaketels bij bedrijven is gestegen van 75 TJ in 2015 naar 170 TJ in 2016. De 
opwekking duurzame warmte bij de Rioolwaterzuivering (RWZI) ten behoeve van het warmtenet in 
Zuidbroek komt in deze monitor ten gunste van de duurzame opwekking in het segment “industrie en 
landbouw”. Op dit moment is de biovergister Kleine Dijk opgenomen in de prognose voor 2019. Die 
kan een bijdrage van 69 TJ opleveren. Het overschot in de sector industrie en landbouw compenseert 
(op dit moment) de tekorten die in andere sectoren bestaan. 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
7 De prognose voor 2020 een overschot van 193 TJ. 
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3.3.3 Mobiliteit 

Figuur 10: duurzame energieopwekking in de mobiliteit 

 
 
Tussen 2014 en 2018 is de opwek in de mobiliteit gedaald met 70 TJ (figuur 10). Duurzame 
opwekking heeft betrekking op de bijmenging van biobrandstoffen. In de ambitie Versnelling plus is 
het uitgangspunt dat de duurzame energie-opwekking voor mobiliteit bereikt wordt via de verplichte 
bijmenging van biobrandstoffen bij tankstations. Daar heeft de gemeente geen invloed op. Sinds 
2014 is een dalende trend waarneembaar8. Dit is een landelijke trend. Voorlopige landelijke CBS-
cijfers voor 2017 wijzen op een hernieuwde stijging van 26% ten opzichte van 2016. De fluctuatie is 
dus groot. De oorzaak van deze fluctuatie hebben wij niet kunnen achterhalen. Dit in het achterhoofd 
hebbende is de prognose dat in de sector mobiliteit in 2020 de duurzame opwekking met 65 TJ is 
gedaald, in plaats van met 20 TJ is gestegen. 
 
3.3.4 Grootschalige duurzame opwekking 

Figuur 11: grootschalige duurzame energieopwekking 

 
 
Gezien de doelstellingen voor 2020 moet nu in 2018 omstreeks 155 TJ opgewekt worden via 
grootschalige projecten. In werkelijkheid ligt dit op 130 TJ (figuur 11). Dit ondanks de goede 
resultaten van de Taskforce Zonne-energie, lokale initiatieven en de opening van zonnepark 
Zuidbroek. Zij hebben gezorgd voor het grootste deel van de stijging in duurzame energie. In 2016 

                                            
8 185 TJ in 2015 en 145 TJ in 2016 
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hadden we de plaatsing van drie grote windmolens (81 TJ) in voor 2020 geprognotiseerd. Dit lijkt nu 
niet realistisch en de prognose t/m 2020 voor duurzame energie uit wind is naar beneden bijgesteld. 
Het gat van 25 TJ dat nu waarneembaar is in de grafiek, blijft tot 2020 bestaan.  
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4 | Uitvoering 
 
In dit hoofdstuk wordt nader ingegaan waar op gelet moet worden op het gebied van uitvoering 

 

4.1 Aanpak en financiën 

Op basis van een fundament van gerichte lobby, een uitgekiend palet van financiële regelingen, een 
effectieve communicatieaanpak, het geven van het goede voorbeeld, stimuleren van onze partners 
en stimulering en handhaving richten we ons op de realisatie van de doelstellingen. 
 
In figuur 12 is de aanpak schematisch weergegeven. De kleinere, lege bollen in de afbeelding zijn de 
projecten. 

Figuur 12: schematische weergave aanpak energietransitie 

 
Figuur 1 Aanpak richting Apeldoorn Energieneutraal 

We nemen u kort mee in de belangrijkste ontwikkelingen.  
 
Vanaf 2017 hebben we flink ingezet op communicatie. Het energieloket Energiek Wonen is 
geopend. De website www.energiekapeldoorn.nl is in de lucht. De Taskforce Zonne-energie is zeer 
actief en gewaardeerd. Naast de Energieregisseur in Kerschoten en De Naald, zijn er momenteel ook 
energieregisseurs in De Parken, De Maten en op de bedrijventerreinen actief.  
 
Gemeente gaat voorop, in de Monitor verduurzaming gemeentelijk vastgoed nemen we u mee in de 
voortgang van het verduurzamen van ons eigen vastgoed. Door zelf het vastgoed te verduurzamen, 
duurzaam in te kopen en de processen zo energiezuinig mogelijk in te richten geeft de gemeente 
Apeldoorn het goede voorbeeld. 
  
Stimulering en handhaving 
Eind 2017 heeft uw raad geld beschikbaar gesteld voor de uitvoering van het plan “De Kraan gaat 
dicht”. We liggen op koers bij de uitvoering van dit plan en we verwachten dat we in staat zijn de 

Communicatie

Wij geven Apeldoorn energie!

Gemeente gaat 
voorop

Stimulering en 
handhaving

Partners in hun 
kracht

Lobby

Financiële 
instrumenten en 

financiële
rolneming 

http://www.energiekapeldoorn.nl/
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betrokken bedrijven in de periode tot 2020 te kunnen bezoeken. Wij werken intensief samen met 
grote bedrijven in het koplopersproject Apeldoorn/ Epe. Deze samenwerking loopt goed. 
 
Partners in hun kracht 
We blijven samen met de lokale bedrijven, die een uitvoerende rol hebben in de energietransitie, 
onderzoeken hoe sneller geïnnoveerd kan worden, zodat ze beter kunnen inspelen op de grote vraag 
die ontstaat om woningen en bedrijfsgebouwen te verduurzamen. Dit is lopend beleid in combinatie 
met pilots in Apeldoorn (o.a. Area055, Connect055). In de Groene Tafel spreken we op informele 
wijzen met het netwerkbedrijf en lokale stakeholders.  
 
Financiële instrumenten en financiële rolneming 
De regeling Premie op actie die gericht is op burgers, maatschappelijke initiatieven als bedrijven is 
van kracht geworden. Bij energiefonds Apeldoorn kunnen bedrijven, instellingen of organisaties met 
concrete wensen om te investeren in energiebesparing of opwekking van duurzame energie terecht 
voor een lening.  
Met een energiebespaarlening uit het Nationaal Energiebespaarfonds kunnen woningeigenaren 
maatregelen financieren om hun woning te verduurzamen. Voorbeelden hiervan zijn isolatie, zuinige 
HR-ketels en warmtepompen. Afbeelding 13 laat zien dat er steeds meer leningen worden verstrekt in 
de gemeente Apeldoorn. Inmiddels is voor bijna 2,7 miljoen euro geleend. Als het gaat om het aantal 
verstrekte leningen staat de gemeente Apeldoorn tweede van Nederland, na Rotterdam. Ook voor het 
aantal verstrekte leningen per koopwoning staat Apeldoorn tweede, wederom na Rotterdam. 
 
Afbeelding 13: Energiebespaarleningen in de gemeente Apeldoorn 

 
Bron: Nationaal Energiebespaarfonds 
 
Gemeente Apeldoorn heeft de afgelopen jaren extra middelen beschikbaar gesteld voor het 
versnellen van de energietransitie. De ontwikkeling van het budget is weergeven in tabel 5. 
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Tabel 5: MPB 2018-2021 Energietransitie 

MPB 2018-2021 Energietransitie  
 
 

Totaal 

      2018 2019 2020 2021 

Onderdeel A: Formatie             

Formatie Apeldoorn Energieneutraal     332.000 334.000 336.000 336.000 

              

Onderdeel B: Uitbestedingsbudget             

0. Informeer en adviseer     610.000 660.000 890.000 890.000 

1. Gebouwde omgeving     222.568 422.887 493.209 493.209 

2. Industrie, MKB en landbouw     100.000 195.000 240.000 240.000 

3. Schone mobiliteit     0 0 0 0 

4. Grootschalige duurzame energie     100.000 130.000 130.000 130.000 

5. Energietransitie Algemeen 
Lobby/Financiële instrumenten/ Communicatie incl. 
Monitoring 

    267.018 492.447 637.878 437.878 

              

Onderdeel C: Post Onvoorzien Versnelling plus)         

Slagvaardig inspringen op nieuwe ontwikkelen        ntb ntb 

 MPB 2018 Uitbesteding Derden (B+C)     1.279.586 1.880.334 2.371.087 2.171.087 
              

MPB 2018 (A+B+C) 
 

    1.611.586 2.214.334 2.707.087 2.507.087 

 
Lobby 
De lobby verloopt via de lijnen naar Europa, Cleantech Regio (Transform 2.0), VNG en G40. 
De Europese Unie heeft het project om te komen tot een virtuele energiecentrale (C-VPP) 
gehonoreerd.  

Zowel VNG als de G40 vraagt aandacht voor de uitvoerbaarheid van de plannen zoals die landelijk 
ter tafel komen in de aanloop naar het landelijk klimaatakkoord. Voor het welslagen van de 
energietransitie is het van belang dat de randvoorwaarden op orde zijn. Zolang deze niet zijn 
geregeld zijn, is het bijzonder moeilijk om de Apeldoornse schaal te versnellen 

4.2 Span of control, kansen en risico’s 

Zoals in de uitvoeringsagenda energietransitie 2017-2018 is aangegeven is het van belang om te 
realiseren dat de investeringsbeslissingen slechts voor een zeer klein deel door de gemeente 
genomen worden. De zeer grote afhankelijkheid van de inzet en investeringen van derden zijn een 
risico voor het realiseren van de ambitie.  
 
Een ander risico wordt gevormd door het wijzigen van wet- en regelgeving, zoals het wijzigen van de 
salderings-regeling en het wijzigen van de Warmtewet. Ook is het welslagen van nieuwe, landelijke 
instrumenten (zoals gebouwgebonden financiering) nog onvoldoende uitgewerkt. Tegelijkertijd 
kunnen dit kansen vormen. De kunst is om deze te benutten.  
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Onderstaande tabel 6 geeft enig inzicht in de mate van invloed van de gemeente op de voortgang 
van de energietransitie.  
 
Tabel 6: mate van invloed van gemeente 

 gebouwde 
omgeving 

Industrie en 
landbouw 

 

Mobiliteit 
Incl. vervoer 
snelwegen 

Grootschalige 
Opwekking 

Cirkel van controle 
- Zelf ontwikkelen/participeren 
- Sturen 

+ ++ +/- ++ 

Cirkel van invloed 
- Stimuleren 
- Informeren 

++ + +/- +++ 

Cirkel van lobby en 
kennisontwikkeling 

++ + +/- +/- 

Legenda: +++ veel invloed; ++ minder invloed; + beperkt invloed, +/- zeer beperkt invloed 
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5 | Sturing op ambitie 
 
Extra versnelling is nodig om de energieambitie van Apeldoorn te realiseren. Er een verschil tussen 
de ambitie en de prognose, voor zowel energiebesparing als energieopwekking. Concrete resultaten 
zijn nodig.  
 
Landelijk wordt gewerkt aan het klimaatakkoord. Dit akkoord kan grote invloed hebben op de 
randvoorwaarden van de energietransitie. Apeldoorn heeft belang bij drie speerpunten: 
- het oplossen van het financieringsvraagstuk, 
- dat de wet- en regelgeving geregeld worden, 
- dat het speelveld op orde komt. 
 
In Cleantech Regio zijn we dit najaar gestart met de ontwikkeling van een Regionale Energiestrategie 
(RES). In de RES bepalen het rijk, de gemeenten, de provincies, waterschappen, bedrijfsleven en 
andere maatschappelijke organisaties gezamenlijk de energieopgave, met daarbij het potentieel voor 
duurzame opwekking en besparingen en de concrete plannen om de vraag en het aanbod bij elkaar 
te brengen op regionaal niveau. RES wordt op het niveau van de Cleantech Regio uitgewerkt. In 
Apeldoorn worden de kaders voor zonne-energie ontwikkeld en in het licht van de raadsopdracht over 
windenergie wordt de rol van de gemeente verder uitgewerkt.  
 
Helder is dat een duurzame energievoorziening in 2030 een zeer grote opgave is. Wij verwachten 
ook veel van innovatie. Wij zijn en blijven graag met uw raad in gesprek over de manier waarop we 
de energietransitie in Apeldoorn gaan realiseren.  
 
In de voorstellen voor de MPB 2019-2022 is ruim aandacht geweest voor de energietransitie en is 
verder gestuurd op de realisatie van de transitie. De ontwikkelingen in den lande gaan heel snel. We 
zitten in een continue proces van beleidsontwikkeling, uitvoeren en bijsturen op inhoud, rol en proces 
met uw raad, met inwoners, met (Cleantech) partners en bedrijven. De kracht van Apeldoorn zetten 
we in om samen verder te komen.  
 
 
 
 
 

Samen naar een schone toekomst 
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Colofon 

 
 
Uitgave 
Gemeente Apeldoorn, november 2018 
 
Foto 
De foto op de voorkant is geleverd door de energiecorporatie deA en is gemaakt in het kader van het 
project Zon op School van de regio Stedendriehoek. Dit project is tot stand gekomen met steun van 
provincie Gelderland. De foto is gemaakt op OBS De Eendracht. 
 
In samenwerking met 
Nick van der Voort, Core Services 

 

 

 




