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Voorwoord
Voor u ligt de nieuwe Routekaart Wageningen Klimaatneutraal 2030-40. In dit stuk
worden de ambities en speerpunten van het Wageningse klimaatbeleid benoemd
om met verschillende tussenmijlpalen in 2030 en 2040, tot een klimaatneutraal
Wageningen in 2050 te komen. Zo zal Wageningen in 2040 al voor 90% klimaatneutraal zijn.
Er is niet één weg naar een klimaatneutrale stad. Het gaat om een complexe opgave
waarbij verschillende indicatoren van grote invloed zijn op het behalen van het resultaat, maar die ook onderling sterk afhankelijk zijn van elkaar. Bij het opstellen van
deze routekaart is gestreefd naar het maken van een plan op maat voor Wageningen.
Er is dus enerzijds gekeken naar de cijfers, het doel en hoe hiertoe te komen, maar
anderzijds ook naar de lokale context. Deze is voor Wageningen erg belangrijk. Als
stad met grote ambities op het vlak van duurzaamheid en natuur wordt gestreefd naar
een ambitieus maar ook realistisch plan. Wat betekenen de gestelde doelen voor de
komende jaren? Welke acties en budgetten vloeien hieruit voort? En is dit alles reëel?
Het mooie aan de Wageningen is dat niet alleen de gemeente een groen hart heeft,
maar dat ook haar inwoners en alle klimaatpartners dit hoog in het vaandel dragen.
De opgave om tot een klimaatneutrale stad te komen is er één die enkel collectief
met al onze partners in de stad te realiseren is.
We wensen jullie veel leesplezier. Dat dit stuk mag leiden tot inspiratie en hernieuwde energie om met z’n allen onze schouders onder deze opgave te zetten.
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Samenvatting
De gevolgen van klimaatverandering zijn niet langer te ontkennen. De voorbije
maanden konden we deze heel makkelijk observeren: heftige regenbuien gevolgd
door grote verwoesting van dorpen door vernielende overstromingen en bosbranden domineerden in 2021 de actualiteit. Het besef van urgentie is groot. Op de
COP26 in Glasgow werd op de valreep een nieuw klimaatakkoord vastgesteld dat
hopelijk zal leiden tot het nemen van integrale en grootschalige maatregelen door
alle betrokken landen. Ook de gemeente Wageningen wil haar bijdrage leveren
aan deze maatschappelijke opgave en streeft al sinds 2008 naar een klimaatneutrale stad. Helaas blijkt dat, ondanks de positieve trends die we zien, ook wij te
traag gaan om de doelstellingen op tijd te halen. Dat vraagt om een vernieuwd,
ambitieus en realistisch klimaatbeleid, waarin ruimte gemaakt wordt om met grote
slagkracht deze opgave op te pakken. Samen met de stad, want deze uitdaging
raakt eenieder van ons. Daarbij zijn we deels afhankelijk van factoren die buiten de
gemeente om gaan. Denk hierbij aan factoren die spelen in onze eigen stad, zoals
de bereidheid en financiële mogelijkheden van partijen om hieraan bij te dragen,
als ontwikkelingen op landelijk en zelfs internationaal niveau, zoals bijvoorbeeld
het al dan niet verstrekken van subsidies voor het nemen van verduurzamingsmaatregelen of de snelheid waarop elektrisch vervoer voor een groter deel van
de bevolking betaalbaar wordt. Toch is er een belangrijke rol weggelegd voor een
lokale overheid, namelijk de regie nemen in de transitie naar een klimaatneutrale
stad. Als gemeente werken we aan de bewustwording van alle partijen in de stad
op dit onderwerp, faciliteren en versnellen we het proces, adviseren we en werken
we aan collectieve oplossingen. Dit vraagt om extra capaciteit en middelen.
Om klimaatneutraal te worden, moeten we in Wageningen ruim 16.000 woningen
en 6.000 woningequivalenten (=kantoren en instellingen) verduurzamen, 14.000
auto’s vervangen door elektrische, 850 ha landbouw verduurzamen, 110 industriebedrijven verduurzamen, 850.000m2 aan utiliteitsgebouwen aardgasvrij maken en
1847 TJ duurzame energie opwekken. Dit is een enorme opgave, die deels buiten
de invloedsfeer van de gemeente ligt. Om deze doelen te kunnen bereiken moeten
we samen met alle betrokkenen in de stad, en zeker ons netwerk van klimaatpartners, de schouders gezamenlijk onder deze opgave zetten.
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In “De Routekaart Wageningen Klimaatneutraal 2030-40” wordt aan de hand van 6
sporen een klimaatprogramma op maat van Wageningen uitgewerkt. Binnen ieder
spoor worden mijlpalen gesteld en de activiteiten die bijdragen aan het behalen
hiervan omschreven.
Spoor 1 gaat over energiebesparing en de warmtetransitie. Binnen dit spoor ligt de
grootste uitdaging op het verduurzamen van de gebouwde omgeving die verantwoordelijk is voor bijna 70% van onze CO2-uitstoot.
Spoor 2 gaat over duurzame energieopwekking. We zien de laatste jaren al een
groei, maar het gaat nog niet snel genoeg. Het is belangrijk om de komende jaren
in te zetten op zon (op dak en in de vorm van zonnevelden) en wind. Ook het winnen van omgevingswarmte zal een grote rol spelen.
Spoor 3 gaat over de transitie naar duurzame mobiliteit.
Spoor 4 focust op voedsel, en streeft naar minder verspilling, een lagere consumptie van dierlijke eiwitten en lokale productieketens.
Spoor 5 gaat over circulariteit en wat er nodig is om toe te werken naar een samenleving waarin geen afval bestaat maar alles opnieuw een bestemming krijgt.
Spoor 6 gaat over klimaatadaptatie en groen, en doelt vooral op het anticiperen op
de gevolgen van klimaatverandering door het toewerken naar een veerkrachtige
stad.
De belangrijkste mijlpalen in de route naar een klimaatneutraal Wageningen zijn:
•

•

•
•
•

•

Tegen 2050 zijn alle bestaande gebouwen grondig gerenoveerd waarbij CO2-uitstoot veroorzaakt door de gebouwde omgeving met ten minste 80% is gedaald.
De gebouwen die nog niet volledig energieneutraal zijn, vullen door middel van
duurzame energie hun restvraag in;
Nieuwbouw wordt volgens de strengste energienormen gebouwd. De restvraag van energie wordt duurzaam ingevuld. Wageningen streeft ernaar om
vanaf 2030 enkel nog klimaatneutrale nieuwbouw te realiseren;
Wageningen is in 2040 volledig van het aardgas en wordt volledig duurzaam
verwarmd;
Wageningen wekt tegen 2040 1847 TJ duurzame energie op die lokaal geproduceerd wordt en waarbij ten minste 51% lokaal eigenaarschap is;
Tegen 2035 is in Wageningen een degelijke laadinfrastructuur aangelegd bestaande uit 700 publieke laadpunten die de transitie naar elektrisch vervoer
faciliteert. In 2040 is al het vervoer in Wageningen emissievrij;
In 2030 is in Wageningen de voedselomgeving gezond, eten inwoners meer
duurzaam voedsel van dichtbij, verspillen inwoners, bedrijven en organisaties minder voedsel en eten inwoners meer plantaardig voedsel;
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•

•
•

Alles wat de gemeentelijke organisatie inkoopt is vanaf 2050 volledig circulair. Vanaf 2030 gebruiken we 50% minder fossiele grondstoffen en vindt
productie plaats met behulp van hernieuwbare energie;
In 2050 hebben we in Wageningen en regio Foodvalley in grote mate een
circulaire economie;
Dankzij doorlopende inzet op klimaatadaptieve maatregelen is Wageningen
in 2050 een klimaatadaptieve en groene stad.

Het klimaatprogramma bestrijkt circa 30 jaar. Tijdens deze periode zullen tal van
ontwikkelingen plaatsvinden die van invloed zijn op dit programma. Daarom wordt
de gemeenteraad nu niet verzocht om zich uit te spreken over een totaalbegroting
over de volledige looptijd van het klimaatprogramma. In plaats daarvan wordt het
klimaatprogramma financieel bezien opgedeeld in overzienbare tijdsvensters ter
grootte van een raadsperiode, dus 4 jaar. Aan het begin van een nieuwe raadsperiode wordt aan de raad een realisatieplan met bijbehorende begroting voor de
komende 4 jaar voorgelegd.
Om de raad te ondersteunen in het verkrijgen van inzicht in de voortgang op de
beschreven mijlpalen en resultaten, wordt een nieuwe klimaatmonitor ontwikkeld.
Jaarlijks zullen de raad en onze klimaatpartners geüpdatet worden middels een
beknopte evaluatie van behaalde resultaten aan de hand van deze nieuwe klimaatmonitor en de projectenposter.
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Inleiding
Gemeente Wageningen wil een eigen, krachtige bijdrage leveren aan de noodzakelijke energietransitie en vergroening van de stad om de gevolgen van de klimaatverandering tegen te gaan. Klimaatneutraliteit is echter een grote en complexe
opgave waarbij de gemeente afhankelijk is van de bereidheid van haar inwoners en
bedrijven om hieraan bij te dragen. Daarnaast zijn we afhankelijk van externe factoren zoals (inter)nationaal beleid, de energieprijzen en technologische innovaties.
Gelukkig kent de stad veel klimaatpartners waar de gemeente samen mee optrekt
en die groep breidt zich nog steeds uit.
In 2008 koos de gemeente voor de ambitie om in 2030 klimaatneutraal te zijn. We
zijn inmiddels ongeveer halverwege en helaas kan geconstateerd worden dat de
doelstellingen zoals die destijds geformuleerd werden met het huidige tempo niet
worden behaald. Om recht te doen aan de urgentie van het klimaatprobleem is het
van belang om de routekaart Wageningen Klimaatneutraal 2030 te herijken. Dit
stuk, “Routekaart Wageningen Klimaatneutraal 2030-40”, is het resultaat daarvan.

Definities
Voordat we de inhoud induiken staan we even stil bij de betekenis van twee termen
die vaak gebruikt worden in dit stuk, namelijk “klimaatneutraal” en “grondgebiedbenadering”.
Klimaatneutraal versus energieneutraal
Uit discussies blijkt dat er vaak veel verwarring is tussen de definities klimaatneutraal en energieneutraal. De definitie energieneutraal gebruiken we als er
evenveel energie gebruikt wordt als dat er opgewekt wordt. Bij klimaatneutraal
hebben alle activiteiten samen evenveel positief als negatief effect op het klimaat.
Het meest vergaand is klimaatneutraal omdat de uitstoot van broeikasgassen wordt
meegenomen. Dus bijvoorbeeld ook het methaan dat wordt uitgestoten door vee.
Het verminderen van broeikasgassen door in te zetten op beleid waarin duurzaam
voedsel, duurzaam consumeren en circulair produceren wordt gestimuleerd, blijft
onderdeel van de Wageningse routekaart. Om die reden wordt voorgesteld om
de ambitie “klimaatneutraal” te behouden en niet over te stappen naar energieneutraal.
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Grondgebiedbenadering versus actorenbenadering
Er zijn verschillende manieren om naar klimaatneutraliteit te kijken. Die gaan over
waar we de grens leggen waarbinnen we uitstoot of opwek meerekenen. Bij de
actorenbenadering (tot nu toe het uitgangspunt in Wageningen) wordt het energiegebruik van alle Wageningse actoren meegerekend (gemeentelijke organisatie,
bedrijven en huishoudens), of dit nu in Wageningen plaatsvindt of daarbuiten. Bij de
grondgebiedbenadering wordt al het energiegebruik binnen de gemeentegrens
van Wageningen meegerekend, of het nu door Wageningse actoren of door anderen
wordt veroorzaakt. Bij de actorenbenadering wordt Wageningen dus gezien als een
sociale eenheid, bij de grondgebiedbenadering als geografische eenheid.
Bij de actorenbenadering wordt niet alleen het energieverbruik van Wageningse
actoren buiten de gemeentegrenzen meegerekend, maar ook alle energie die buiten de gemeentegrenzen wordt opgewekt door een Wageningse actor. Dit betekent
dat bijvoorbeeld de duurzame energie die door de WUR opgewekt wordt middels
windmolens in Flevoland volgens de actorenbenadering meetelt voor de gemeentelijke doelstelling. Dit is dan ook de voornaamste reden dat gemeenten de grondgebiedbenadering hanteren, want op die manier worden dubbeltellingen voorkomen.
Lelystad rekent namelijk deze windmolens ook mee voor haar doelstellingen. De
landelijke klimaatmonitor en daarmee ook bijna alle gemeenten in Nederland, hanteren ook de grondgebiedbenadering. In de herijkte Routekaart Wageningen Klimaatneutraal 2030-40 kiezen we om die redenen voor de grondgebiedbenadering.
We stappen dus af van de actorenbenadering. De grondgebiedbenadering betekent
natuurlijk niet dat onze invloed stopt bij de gemeentegrenzen. Door bijvoorbeeld
elektrische mobiliteit te stimuleren, wordt het wegverkeer buiten Wageningen ook
duurzamer.

Komen tot een ambitieuze maar realistische routekaart
Het streven naar klimaatneutraliteit is een complexe opgave. Het in kaart brengen
van de route hiernaartoe is dat ook. In deze Routekaart Wageningen Klimaatneutraal 2030-40 beschrijven we een scenario specifiek ontwikkeld voor de gemeente
Wageningen.
Dit scenario is ontwikkeld met de hulp van Bureau Over Morgen. Zij hebben voor
de ontwikkeling hiervan gebruik gemaakt van het open source Energie Transitie
Model (ETM) ontwikkeld door Quintel1. Het ETM is een onafhankelijk, uitgebreid en
op feiten gebaseerd energiemodel waarin het hele energiesysteem als samenhangend geheel wordt berekend. Het ETM wordt gebruikt door overheden, bedrijven,
NGO’s en onderwijsinstellingen. Teruggerekend vanuit een klimaatneutraal scena1 Voor meer informatie over het energietransitie model van Quintel: energytransitionmodel.com
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rio krijgen we inzicht in hoe snel de transitie moet verlopen om de doelstelling (op
tijd) te halen. Mijlpalen helpen hierbij om regelmatig de voortgang bij te houden
(monitoring). In dit scenario wordt naar verschillende indicatoren gekeken, zoals het aantal elektrische auto’s, aantal huizen dat transitiegereed gemaakt moet
worden, aantal huizen dat op een duurzaam warmtenet aangesloten moet worden
etc. Aanvullend worden in deze scenario’s prognoses opgenomen van bijvoorbeeld
een verdere groei van de woningvoorraad of landelijk beleid t.a.v. de productie van
auto’s op benzine of diesel. Op deze manier kunnen we ook voorwaarden en benodigde middelen benoemen om deze doelstellingen te behalen. Aangevuld met een
analyse geeft dit een sterk overzicht en bruikbaar inzicht van waar de gemeente
het beste op in kan zetten om de doelstelling van klimaatneutraliteit te behalen.
Gebruikmakend van het ETM is eerst de huidige stand van zaken in beeld gebracht
(hoofdstuk 1). Vervolgens is het eindbeeld en wat daarvoor nodig is om tot een
klimaatneutraal Wageningen te komen doorgerekend (hoofdstuk 2). In hoofdstuk
3 wordt de routekaart geschreven kijkend naar 6 sporen namelijk (1) energiebesparing en warmtetransitie, (2) duurzame energieopwekking, (3) mobiliteit, (4)
voedsel, (5) circulaire productieprocessen en (6) een klimaatadaptieve en groene
stad. Hoofdstuk 4 beschrijft de financiën die nodig zijn om de routekaart succesvol te doorlopen. In hoofdstuk 5 wordt de nieuwe klimaatmonitor beschreven. Het
belang van de samenwerking met de stad en de klimaatpartners wordt geduid in
hoofdstuk 6, waarna we afronden met een nawoord.

Interpretatie streefdata “2030-40”
We kiezen bewust voor twee verschillende streefdata in het toewerken naar een
klimaatneutrale stad. De reden hiervan is dat, hoewel we de einddatum in de tijd
verleggen, we willen voorkomen dat we achterover gaan leunen. Klimaatbeleid
gaat niet alleen om de eindstreep, maar ook om het zo snel mogelijk grote stappen zetten, zodat de totale hoeveelheid emissies in de komende decennia beperkt
blijft. Om de ambities scherp te houden en de voortgang te bewaken spreken we
van “2030-40”. Maar hoe interpreteer je dit nu? Het komt er in het kort op neer
dat we streven naar een volledig klimaatneutraal Wageningen in 2050, waarbij we
twee tussenmijlpalen hebben geformuleerd namelijk de jaartallen 2030 en 2040.
Het doel is om het Wageningse klimaatbeleid ambitieus te houden. Zo streven we
naar een situatie waarbij 90% van de opgave m.b.t. klimaatneutraliteit bereikt is
in 2040. Voor de laatste 10% die nodig is om volledig klimaatneutraal te worden
zijn we afhankelijk van andere partijen en ontwikkelingen die buiten onze invloedssfeer om gebeuren. In hoofdstuk 4 en 5 worden de verschillende (tussen)mijlpalen
duidelijk.
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Waar staan we nu met betrekking tot
onze ambities om klimaatneutraal te worden?

Dit hoofdstuk geeft inzicht in onze CO2-uitstoot, energieverbruik en duurzame
energieopwekking van dit moment en de afgelopen jaren in Wageningen. Voor het
schrijven van dit hoofdstuk is gebruik gemaakt van de uitkomsten van het ETM en
de expertise van Bureau Over Morgen.

Huidige CO2-uitstoot van Wageningen
In 2018 was de energie-gerelateerde uitstoot van broeikasgassen in Wageningen
154 kTon. Zoals de grafieken hieronder laten zien neemt de gebouwde omgeving
het grootste deel van de energie-gerelateerde uitstoot voor haar rekening met een
uitstoot van bijna 105 kTon (dit is bijna 70%!). Mobiliteit (32 kTon) en industrie
(11 kTon) stoten ongeveer 25% van de uitstoot uit. Landbouw is met 6 kTon energie-gerelateerde uitstoot de laatste significante bron2. Deze cijfers laten meteen
zien waar grote slagen gehaald kunnen worden als we onze broeikasgassenuitstoot
willen terugschroeven: de verduurzaming van de gebouwde omgeving (woningen
en andere gebouwen tot bij voorkeur 100% energieneutraal) en van de mobiliteit.

2 De landbouw stoot ook CO2-equivalenten uit door o.a. landbewerking, fermentatie en mest. Dit is
50% van de totale landbouwuitstoot in Wageningen.
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In onderstaande grafiek wordt duidelijk dat de CO2-uitstoot door energieverbruik
aan het dalen is in de gemeente Wageningen ten opzichte van 2010. De grootste
daler in de afgelopen jaren is de gebouwde omgeving met een huidige uitstoot van
104 kTon. De realisatie van het CO2-reductiedoel voor 2030 vordert met een positieve trend. De resterende opgave is nog een flinke 55% reductie, oftewel 61 kTon.
Deze cijfers laten een positieve trend zien: de CO2-uitstoot door energieverbruik in
Wageningen daalt, ondanks een toename van woningen en bedrijven, alleen niet
snel genoeg.

Huidig energieverbruik in Wageningen
Zoals de grafiek hieronder laat zien wordt de energievraag van Wageningen grotendeels ingevuld door gas, elektriciteit en autobrandstoffen. Collectieve warmte
en biomassa vullen een klein onderdeel van de energievraag in.
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Het totaalbeeld van het energiegebruik per sector wordt in de volgende tabel weergegeven en leert ons opnieuw dat de gebouwen het hoogste energiegebruik hebben,
gevolgd door mobiliteit, industrie en landbouw.

Gerealiseerde zonnepanelen op dak en resterende potentie
Het is belangrijk om inzicht te hebben in de mate waarin daken benut worden voor
zonnepanelen. Voor een goede weergave van de potentie voor zon in de gebouwde
omgeving is een ruimtelijke analyse gedaan die inzicht geeft in welke daken reeds
zonnepanelen hebben en welke nog benut kunnen worden. De gemeente heeft
een eigen dashboard “zon op dak” ontwikkeld dat voor iedereen toegankelijk is op
www.wageningenduurzaam.nl/zonopdak.
Met gegevens van Zonatlas is voor gemeente Wageningen de potentie bekend
voor het realiseren van zonnepanelen op daken op korte termijn (<2040). Er is
onderscheid gemaakt tussen de potentie op daken van huishoudens, en daken van
overige gebouwen. De tabel hieronder leert ons dat we momenteel goed op weg
zijn in Wageningen als het gaat over zon op dak van huishoudens. Reeds 34.000
panelen zijn gerealiseerd op de daken van huishoudens, waar de maximale potentie geschat wordt op 56.000 panelen op daken van huishoudens. Waar nog een
grote slag te halen is, is het stimuleren van grotere zonnedaken op bijvoorbeeld
industrie en andere grote daken.
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Zon op dak potentie in gemeente Wageningen
Potentie op daken
huishoudens

Potentie op daken van
overige gebouwen

Totaal

Realistische potentie aantal
panelen

56.000

86.000

142.000

Aantal gerealiseerde panelen3

34.000

19.000

53.000

Realistische potentie (kWp)

20.000 kWp

30.000 kWp

50.000 kWp

Gerealiseerde potentie (kWp)

12.000 kWp

6.700 kWp

18.700 kWp

8.000 kWp

23.300 kWp

31.300 kWp

Resterende potentie (kWp)

Zonneparken in de pijplijn
Naast zon op dak is het belangrijk om in te zetten op grootschalige zonneparken.
Er zijn een aantal zonnevelden binnen Wageningen in ontwikkeling. In totaal kunnen deze een vermogen opleveren van 26,4 MWp. Dit betekent een jaarlijkse productie van 83,4 TJ duurzame energie door deze zonnevelden. Omgerekend komt
dat neer op 4% van het huidige energieverbruik. Dit is nog lang niet voldoende,
maar voor nu een beloftevolle start.
Locatie

Vermogen (in MWp)

Haarweg

6,5

Nude II

4,0

BSPW

6,3

Stortplaats Keijenberg

8,1

Wageningen-Hoog

1,5

Totaal bij volledige realisatie

26,4

In onderstaande grafiek wordt de totale duurzame opwek in Wageningen uitgelicht. In 2019 wordt ongeveer 41 TJ duurzame warmte opgewekt. Tevens werd
er in 2019 33 TJ hernieuwbare elektriciteit opgewekt. Vervoer gebruikt 26 TJ aan
duurzame energie, voornamelijk biobrandstoffen. Dit komt door de verplichte bijmenging van biobrandstoffen (biodiesel, bio-ethanol) in brandstoffen. Het aandeel
duurzaam in de totale energieconsumptie is stijgend en in 2019 4,5%.

3 O.b.v. Zon op daken atlas; verdeling gebaseerd op particulier/woningcorporatie/VvE is kleinschalig,
WUR / bedrijven is grootschalig. Te vinden op storymaps.arcgis.com, geraadpleegd augustus 2021.
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In onderstaande grafiek wordt de opgewekte warmte uit hernieuwbare bronnen
weergegeven. In 2019 wordt er 41 TJ opgewekt. De trend is opwaarts. Er wordt
relatief een groeiende hoeveelheid (duurzame) bodemenergie gebruikt, terwijl
het gebruik van hout voor houtkachels afneemt. Houtskool kent een relatief klein
aandeel.

Conclusies: waar staan we nu m.b.t. klimaatneutraliteit?
In Wageningen is het grootste deel van het energieverbruik afkomstig van de gebouwde omgeving. Dit omvat woningen en andere gebouwen. Voor woningen is het
energieverbruik de afgelopen jaren licht gedaald. Mobiliteit, landbouw en industrie
zijn daarentegen stabiel gebleven wat betreft energieverbruik.
Kijkend naar de Wageningse ambitie om CO2-uitstoot volledig terug te dringen,
kunnen we concluderen dat de gemeente nog een lange weg te gaan heeft. Hoewel
de ontwikkeling van de afgelopen jaren dalend was, is er t.o.v. 1990 geen daling
bereikt in de uitstoot. Oorzaak is de grote groei van het aantal inwoners en van de
universiteit.
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Energieopwekking uit hernieuwbare bronnen heeft een groei ingezet de afgelopen
jaren. Het hernieuwbare aanbod van energie bedraagt 4,6% van het totaal. In de
afgelopen jaren is er een groei geweest in duurzame elektriciteitsopwekking en
staan er nog een aantal projecten in de planning. Echter, omdat het gros van het
energieverbruik met aardgas wordt opgewekt (warmte), zal de warmtetransitie
een grote hefboom zijn om energie te besparen en om duurzaam op te wekken.
De ambitie klimaatneutraal vergt (zonder besparing) nog circa 2.100 TJ aan duurzame bronnen voor het energetische gedeelte. Dat staat bijvoorbeeld gelijk aan 31
offshore windturbines van 10 MW of het energieverbruik van de hele Nederlandse
industrie in 32 uur. Indrukwekkende cijfers.
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Een klimaatneutraal Wageningen
In dit hoofdstuk beschrijven wij hoe een klimaatneutraal Wageningen eruit kan
zien. Ook voor dit hoofdstuk baseren wij ons op input vanuit het ETM en de expertise van Bureau Over Morgen. We kijken naar de energiemix, d.i. de samenstelling van verschillende energiebronnen, die we nodig zouden hebben om de
toekomstige energievraag in te vullen. Aan het eind van dit hoofdstuk wordt duidelijk omschreven hoe groot de opgave is die we moeten bereiken willen we in
2040 klimaatneutraal zijn. In de getoonde grafieken wordt steeds het jaartal 2050
genoemd, omdat het deel van de opgave die buiten de invloedssfeer van de gemeente valt, waarschijnlijk pas na 2040 zal gebeuren. Denk hierbij aan nieuwe
innovatie of de ontwikkelingen in de automarkt.
De figuur “Energiemix Wageningen” geeft de belangrijkste cijfers weer voor hoe een
klimaatneutraal Wageningen eruit kan zien en wat daarvoor nodig is. Deze figuur
wordt verder toegelicht in de komende alinea’s:
1) Energievraag eindgebruik,
2) Energiebronnen en
3) Opgave per thema.
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Energievraag eindgebruik
Om de uiteindelijke energievraag voor 2050 te berekenen gaan we allereerst uit
van een forse energiebesparing. In de gemeente Wageningen houden we vast aan
het doel om jaarlijks 1,5% energie te besparen. Over te looptijd van de jaren tot
2050 tikt die besparing flink aan. Deze besparing moet behaald worden door o.a.
een bewuster (en lager) energieverbruik, een hogere energie-efficiëntie van installaties en productieprocessen, betere isolatie van woningen etc. De resterende
energievraag in 2050 dient dan volledig duurzaam opgewekt te worden, willen we
klimaatneutraal zijn. De figuur hieronder geeft weer hoe bovenstaande samenhangt in het bepalen van de eindgebruik energievraag.

De figuur “Energiemix Wageningen” geeft het volgende weer m.b.t. de energievraag eindgebruik:
•
•

•

•

Het gebruik van diesel, LPG en benzine neemt af naar nul. Dit komt door de
opkomst van elektrische voertuigen en op waterstof rijdende voertuigen;
In de energiemix wordt duidelijk dat er minder gas verbruikt wordt in de
gebouwde omgeving en in de industrie. Dit komt door energiebesparing en
elektrificatie in de warmtevoorziening met warmtepompen. Het resterende
deel wordt gebruikt voor hybride ketels op waterstof;
Biomassa en -brandstof blijven, maar worden gebruikt voor hoogwaardige
doeleinden: moeilijk te elektrificeren vervoer en industrieprocessen. Bestaande houtstook en pelletkachels op huishoudniveau worden afgebouwd;
Elektriciteit stijgt. De behaalde energiebesparing wordt gecompenseerd door
verhoogd gebruik van elektrisch vervoer en -verwarmen.
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Energiebronnen
De figuur “Energiemix Wageningen” geeft (in volgorde van belang) het volgende
weer m.b.t. de benodigde energiebronnen in 2050.
•
•

•
•

•

•
•
•
•

Zonnepanelen wekken veel elektriciteit op, deels met projecten op land en
het merendeel op daken van woningen en bedrijven;
Er wordt veel omgevingswarmte (lucht-, bodemwarmte) gebruikt om warmte
van te onttrekken met warmtepompen, zowel in individuele- als collectieve
installaties;
Er worden kleinere en grote warmtenetten verwacht. Deze worden in een
klimaatneutraal eindbeeld vooral gevoed met ultradiepe geothermie;
Er wordt waterstof gebruikt. Deze wordt geïmporteerd van bijvoorbeeld wind
op zee. Waterstof wordt ingezet in hybride ketels, moeilijk te elektrificeren
vervoer én piekvoorziening van warmtenetten;
Windturbines leveren de benodigde extra elektriciteit. Het is belangrijk om
een balans te houden tussen wind en zon vanwege de ongelijktijdigheid op
het elektriciteitsnetwerk.
Aardgas verdwijnt als belangrijke energiebron voor de verwarming van huizen, gebouwen en voor de industrie;
Zonthermie wordt benut, maar heeft beperkt invloed op het totaal;
Biobrandstof heeft een kleine rol. Deze wordt bijgemengd volgens Europese
standaarden;
Biomassa speelt een beperkte rol en is qua omvang even groot als nu.

In totaal worden er meer energiebronnen (TJ) gebruikt dan het eindgebruik energie. Dit heeft te maken met omzetting- en conversieverliezen.

Opgave per thema
De figuur “Energiemix Wageningen” geeft het volgende weer m.b.t. de te behalen
opgave per thema tegen 2050:
•

•

Conform de RES zijn er 1-2 windturbines voorzien tegen 2030. Tot en met
2050 zou een derde turbine nodig zijn om voldoende elektriciteit op te wekken.
Er wordt ruim 769 TJ duurzaam opgewekt met energie van de zon. Het merendeel hiervan is met zonnepanelen op daken, gevolgd door zon op veld
(circa 100 hectare met een ruime manier van inpassen, met verhoogde efficiëntie en minder ruimte voor inpassing is dat 67 ha);
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2018
Klimaatneutraal
Klimaatneutraal
Er zijn voor
50% van de gebouwde
omgeving (uitgedrukt
in woningequivalenten) collectieve oplossingen voorzien. De bronnenmix voor het warmtenet is
20% warmtepomp,
60% ultradiepe
geothermie en 20% waterstof
Overig
Biomassa
Warmte uit (pieklast).
omgeving
(warmtepompen)
Voor individuele oplossingen komt het gros van de warmte van all-electric
warmte deel (10%)Diepe
bodem-Autobrandstoffen
of buitenwarmtepompen.Collectieve
Een kleiner
zalgeothermie
een hybride
warmtepomp moeten gebruiken vanwege gebrekkige isolatie (schillabel C);
Aardgas voordeel gas is volledigElektriciteit
Het benodigde
afkomstig van waterstof.Zonnepanelen
gebouwde omgeving
Waterstof

Besparing

Windturbines

Samengevat geeft onderstaande afbeelding de opgave weer.
Om klimaatneutraal te worden, moeten we ruim 16.000 woningen
en 6.000 woningequivalenten (=kantoren en instellingen)
verduurzamen, 14.000 auto’s vervangen door elektrische, 850 ha
landbouw verduurzamen, 110 industriebedrijven verduurzamen,
850.000m2 aan utiliteitsgebouwen aardgasvrij maken en 1847 TJ
duurzame energie opwekken.

300.000

=

3stuks

1763ton

ssen

100ha

13.600

18.000weq

Factoren die de snelheid van de transities beïnvloeden

van runderen of veenoxidatie horen bij de doelstelling klimaatneutraal maar zijn niet

Allereerst is het belangrijk om in acht te nemen dat verschillende technieken een
andere realisatietermijn hebben. Het realiseren van een zonneveld gaat relatief
snel en kan in 1-3 jaar. Echter, het kost netbeheerder Liander 8 jaar om een nieuw
onderstation te bouwen mocht de netcapaciteit onvoldoende zijn. De tabel hieronder geeft inzicht in de actuele ontwikkeltijd van de verschillende technieken.

1-3 jaar
ontwikkeltijd
De onderdelen van de
energietransitie vragen
verschillende ontwikkeltijden.
Dit bepaalt hoe snel resultaat
wordt behaald.

zonneveld
Per thema zijn er duurzame
technieken voor te
bereiden en te realiseren.
Daarvoor moet rekening
gehouden worden met deze
ontwikkeltijd.

5-7 jaar
windturbine
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jaar
voorbereiding
jaar
realisatie
geothermie

1

4

voorbereiding
jaar
jaar
realisatie

1

omgevingswarmte

14 jaar
aardgasvrij vastgoed

10 jaar
vervangen auto
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Hier volgt een overzicht van de belangrijkste stappen die van invloed zijn op de
realisatietermijn:
• Zonnevelden en windturbines – locatieonderzoek, haalbaarheidsstudie,
businesscase, subsidie verkrijgen, omgeving betrekken, vergunningen, realisatie en aansluiting. Bij windturbines komen er extra toetsingsvereisten
bij zoals een uitgebreidere risicoanalyse of de invloed op radarstations en
vliegroutes.  
• Geothermie bron met warmtenet – Aanvraag opsporingsvergunning met
diverse onderzoeken, groot geologisch onderzoek, haalbaarheidsstudie businesscase, boorontwerp, aanvragen SDE+ subsidie, aanvraag omgevingsvergunning, aanbesteding boorproject, organisatiemodel, uitvoering en testen,
aanleg energiecentrale en aanvraag winningsvergunning.  
• Omgevingswarmte bron met warmtenet – Omgevingsscan kansen, verkenning met stakeholders, verdieping businesscase en uitwerking. Realiseren van de bron en WKO.  
• Warmtenet – Omgevingsscan kansen, verkenning met stakeholders, ontwikkeling warmtesysteem (bron, bronlocatie, warmtenet, huisaansluitingen), vinden exploitant, ontwikkeling businesscase, contracteren bewoners,
aanleg warmtenet.
• Transitiegereed vastgoed - Gebouwen isoleren t.b.v. aanvoertemperatuur
<70ºC. En voldoende isoleren en koken op inductie installeren. Hier kan nu
al mee worden gestart door op natuurlijke momenten de nodige ingrepen te
plegen. Dit zal gefaseerd gaan omdat de investeringen hoog zijn en dus uitgesmeerd moeten worden over de tijd.  
• Vervangingstermijn auto – Elektrisch vervoer is in opmars. Komende jaren zal de groep early adaptors steeds groter worden, waardoor het rustig
aan opgeschaald wordt naar de massa. Een auto wordt gemiddeld na 10 jaar
vervangen. We hebben gerekend met een rustige stijging komende jaren
en een versnelling in de periode tussen 2025 en 2040. Ook is waterstof als
brandstof meegenomen op de lange termijn voor zwaar vervoer.  
Daarnaast is de beschikbaarheid van technieken belangrijk in het tijdig kunnen
behalen van de doelstellingen. We gaan met de energietransitie ons systeem van
energievoorziening fundamenteel veranderen. Niet alle technieken zijn direct vanaf
dit moment in te zetten en schaalbaar. Ook zien we op de energienetten steeds
meer congestie ontstaan wat leidt tot vertraging van het aansluiten van grote
duurzame energieopwekkingsprojecten.
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Zonnepanelen, zonnevelden en windturbines zijn technieken die goed doorontwikkeld zijn en op grote schaal toegepast kunnen worden. Daarom kunnen we met
deze technieken veel resultaat bereiken op korte termijn tot en met 2030. Andere
technieken zoals warmtenetten op geothermie, omgevingswarmte, vergen al meer
tijd (tot 25 jaar voor gehele gebouwde omgeving). Op warmtepompen en warmtebatterijen zal worden geïnnoveerd de komende 10 jaar, zodat efficiënte levering
van warmte tot 70˚C mogelijk wordt, zonder overinvesteringen in een verzwaard
elektriciteitsnet. De grootschalige uitrol daarvan zal meer tijd vergen.
We verwachten een sterke groei in adoptie van deze technieken vanaf 2025. Voor
dit soort ontwikkelingen is dus tijd nodig, dat is terug te zien in de routekaart. Ook
het gebruik maken van waterstof is een techniek die waarschijnlijk pas na 2030
op grote schaal toegepast gaat worden. Om waterstof te kunnen maken zijn grote
hoeveelheden betrouwbare duurzame energiebronnen nodig. De voorspelling is
dat wind op zee hiervoor voldoende betrouwbaar zal zijn. Waar we wel direct mee
kunnen starten is het transitiegereed maken van gebouwen, door het nemen van
no-regret maatregelen.
Samenvattend kunnen we zeggen dat de snelheid van de energietransitie op (inter)
nationaal niveau, voor een groot deel bepaalt hoe snel Wageningen klimaatneutraal
kan worden. De gemeente kan bijvoorbeeld overal laadpalen aangelegd hebben,
maar als er geen landelijke stimulans is om over te stappen naar elektrisch vervoer,
zullen inwoners met een smalle beurs en het MKB met lage investeringscapaciteiten
nog lang uitstoot van fossiele oorsprong hebben.
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Conclusies eindbeeld Wageningen Klimaatneutraal
Wageningen Klimaatneutraal in 2050
vraagt een stevige transitie op de
thema’s energiebesparing (zie oranje
blok “landbouw, bedrijven en industrie” en paarse blok “energiebesparing”), duurzame energieopwekking
(zie rood blok “warmtebronnen” en
oranje blok “opwekking energie”) en
mobiliteit. Een besparing van 31% ten
opzichte van het energieverbruik van
2018 (2024 TJ) lijkt realistisch. Die
besparing is deels een efficiëntieverbetering, maar het grootste gedeelte
van de besparing heeft te maken met
de transitie naar aardgasvrij verwarmen en emissieloos vervoer.
De energiebronnen bij een klimaatneutraal Wageningen zijn voornamelijk afkomstig van de zon, omgevingswarmte via warmtepompen, ultradiepe
geothermie en waterstof. Deze bronnen leveren gezamenlijk 2.131 TJ aan
energie.
De gemeente is grotendeels regisseur
voor het invullen van de transitie in de
gebouwde omgeving, waar voor thema’s zoals industrie het meer een faciliterende rol kan zijn en er op (inter)

Warmte bronnen

We maken de overstap van stoken
met aardgas naar duurzame
bronnen. In de toekomst verwarmen
we gebouwen in Wageningen met
ultradiepe geothermie en collectieveen individuele warmtepompen. Voor
de weinige industrie die we hebben,
gaat groene waterstof wellicht een rol
spelen.

Opwekking
energie

We gaan energie zelf opwekken. Dat
doen we vooral met zonnepanelen en
windmolens. In de RES hebben we
afgesproken dat we 0,11 TWh gaan
opwekken vóór 2030. Samen met
opwek op daken kunnen we een grote
slag slaan in CO2-reductie.

Mobiliteit

In mobiliteit zien we een grote trend
naar méér elektrisch rijden. Voor veel
vervoer zal dit de eindoplossing zijn.
Waar dit niet kan, zal er op waterstof
worden gereden of (hybride) op
duurzame brandstoffen.

Landbouw,
bedrijven en
industrie

Bedrijven gaan verduurzamen, door
zelf energie op te wekken, te isoleren
en hun processen klimaatneutraal
te maken. Veel zal afhangen van de
eigen ambitie en Europees en landelijk
beleid.

Energiebesparing

Energiebesparing is een belangrijke
pijler. Alle energie die we besparen,
hoeven we niet duurzaam op te
wekken. De belangrijkste bijdrage
zijn het isoleren van de gebouwde
omgeving en de overstap van
inefficiënte verbrandingsprocessen
naar elektrisch.

nationaal niveau vooral afspraken worden gemaakt. Het is dus belangrijk samen
met de klimaatpartners zoals de WUR, de Woningstichting, Idealis, ValleiEnergie en
woningeigenaren aan deze opgave te werken. Met hen zal de transitie vormgegeven worden, zoals beschreven in de warmtevisie. Het bundelen van warmtevraag
voor een rendabele businesscase voor ultradiepe geothermie is één van de handelingsperspectieven voor Wageningen. Tegelijkertijd hangt dit samen met grote
onzekerheid over de rendabele benutting van deze bron. Anderzijds is oog voor de
individuele transitie belangrijk, immers kán niet elke woning op een warmtenet.
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Met de Visie Buitengebied zet de gemeente ook in op de transitie buiten de gebouwde omgeving. Op dit moment is er, conform het RES-bod, vooral zonne-energie en
relatief weinig windenergie in de energiemix gebruikt. Deze grote hoeveelheden
zonne-energie hebben wel een effect op de onbalans; immers is wind vaker aanwezig dan de zon gedurende de dag, maar ook in de winter. Voor een gezond energiesysteem zijn dus meer windturbines nodig en slimme oplossingen om energie op
te slaan.
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De Routekaart Wageningen
Klimaatneutraal 2030-40
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Inleiding op de zes sporen
Om de uitdaging zoals beschreven in hoofdstuk 2 tastbaar en werkbaar te maken
focussen we op de volgende zes sporen in de Routekaart Wageningen Klimaatneutraal 2030-40:
• Energiebesparing en warmtetransitie: besparing van energie van huishoudens en bedrijven in de gebouwde omgeving;
• Duurzame energieopwekking: het winnen van duurzame warmte uit de
zon, bodem, lucht of water en duurzame elektriciteit uit zon en wind;
• Mobiliteit: het verminderen van verplaatsingen, het stimuleren van verschuivingen van auto naar OV en fiets en tot slot het verminderen van de
ROUTE NAAR KLIMAATNEUTRAAL
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In alle sporen verwijzen we, indien van toepassing, naar bestaand beleid zoals bv.
Visie Buitengebied, de Warmtevisie en de Voedselagenda.
2018

2030

2050

We willen hier ook nog even kort de belangrijkste randvoorwaarden meegeven
voor het succesvol slagen van deze routekaart tot klimaatneutraliteit namelijk:

RAND
voorwaarden

Deze realisatie van de energietransitie in
Wageningen is mogelijk als:

• Nieuwe financieringsinstrumenten beschikbaar
komen zodat bewoners en ondernemers
rendabel kunnen investeren.
• De netbeheerder tijdig netaansluitingen kan
realiseren bij duurzame energie projecten
• Er voldoende vakmensen beschikbaar zijn
• Voldoende medewerkers beschikbaar zijn
binnen de gemeente
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• Subsidieregelingen zoals SDE+ en
Postcoderoos beschikbaar blijven zolang er een
onrendabele top is
• Benodigde (innovatieve) opslagcapaciteit
gerealiseerd wordt om het onbalans tussen
energie vraag en aanbod op te lossen
• Individuele bewoners en ondernemers allemaal
meewerken aan deze transitie
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Spoor 1: Energiebesparing en warmtetransitie
Het eerste spoor is wat ons betreft het belangrijkste spoor, omdat deze gaat over
energiebesparing. Elke eenheid energie die niet meer nodig is, is er een die niet
meer verduurzaamd hoeft te worden. Energiebesparing heeft vele vormen. De
warmtetransitie valt ook onder dit spoor.
De grootste slag is te behalen in het verduurzamen van de gebouwde omgeving,
die momenteel instaat voor maar liefst 70% van onze CO2-uitstoot. Dit moet drastisch omlaag, en met een veel sneller tempo dan de afgelopen jaren het geval
was. Om klimaatneutraal te worden, moeten we de volledige woningvoorraad van
Wageningen, dit is ruim 16.000 woningen en 6.000 woningequivalenten (d.w.z.
kantoren en instellingen), verduurzamen. Hoewel een deel van deze woningen al
verduurzamingsstappen gemaakt heeft, is de opdracht nog enorm. Hierbij moet
gefocust worden in het zo laag mogelijk maken van de warmtevraag door o.a.
goede isolatiemaatregelen. De eventuele energievraag die het gebouw hierna nog
heeft, dient op een duurzame manier ingevuld te zijn, bij voorkeur door individuele oplossingen in en om het gebouw. Een energetisch gerenoveerde woning heeft
veel voordelen (lagere energiefactuur, hoger comfort en hogere vastgoedwaarde),
maar de werken zijn complex. Het ontbreekt gebouweigenaren vaak aan interesse, kennis of capaciteit om hun eigendom te verduurzamen. Belangrijk is ook om
het ‘momentum’ te pakken te krijgen en de juiste energiemaatregelen te treffen
in élke woning waar zich een natuurlijk moment (zoals een verhuizing) voordoet.
Het spoor “energiebesparing en warmtetransitie” focust dus sterk op het actief
benaderen en ondersteunen van gebouweigenaren. In collectieve woningrenovatieprojecten worden eigenaars in groepen ‘ontzorgd’. De sector van de huurwoningen
krijgt een eigen, specifieke aanpak. Goed om hierbij te noemen is dat een groot
deel van de Wageningse woningvoorraad in eigendom is van de woningcorporaties, waarmee een belangrijke rol voor hen is weggelegd, en dat we als gemeente
van hun inzet afhankelijk zijn voor de verduurzaming van deze woningen. De Woningstichting (dWS ) stelt in 2021 een routekaart CO2 neutraal 2050 op en betrekt
de gemeente bij dit proces. De gemeente en dWS gaan het gesprek aan over de
relatie tussen de routekaart van dWS, de Warmtevisie (reeds vastgesteld) en de
routekaart klimaatneutraal (dit document). Zij formuleren gezamenlijke kansen en
knelpunten. Wij komen in de loop van 2021 hierover terug bij uw raad. De lokale
energiecoöperatie ValleiEnergie zet in dit spoor haar kennis in voor voorlichting en
advisering voor burgers en bedrijven en het ondersteunen van wijkaanpakken. De
(gezamenlijke) energieloketten van de Vallei-gemeenten spelen hierbij een centrale rol. Daarnaast heeft ValleiEnergie de ambitie om een grotere rol te vervullen
bij warmteprojecten en (tijdelijke) opslag van energie- en warmteoverschotten.
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Naast het renoveren van de bestaande gebouwenvoorraad is het zaak dat elk
nieuw gebouw (van woning tot bedrijf tot industrie) volgens de strengste energienormen wordt gebouwd op het vlak van isolatie, luchtdichtheid, ventilatiesysteem
en warmteafgiftesysteem. Op die manier wordt de warmtevraag maximaal gereduceerd. De energetische restvraag wordt hernieuwbaar ingevuld. De woningopgave
vanuit de verstedelijkingsstrategie is indrukwekkend: tot 2030 staat de bouw van
ongeveer 2000 nieuwe woningen op de planning. De woningbehoefte is zo groot
dat er naar verwachting nog 1500-1800 extra woningen bij zullen komen tot 2040.
Volgens de Wageningse woningstrategie worden alle nieuwbouwplannen aan de
voorkant getoetst aan ons “lokaal eisenpakket”, tijdens de Intaketafel Ruimtelijke
Initiatieven. In dit lokale eisenpakket worden ook duurzaamheidseisen genoemd
als het voldoen aan het Wagenings Duurzaam Bouwenbeleid. Dit beleid wordt in
november naar de raad gestuurd voor bespreking. Hierin staat dat nieuwbouw
minimaal moet voldoen aan de BENG-normen plus gebruik van het hele geschikte
dakoppervlak voor zonnepanelen en/of groen dak en dat de gemeente Wageningen ernaar streeft om vanaf 2030 alle nieuwbouw volledig energieneutraal (o.b.v.
gebruikers-gebonden verbruik) te realiseren.
Verder zullen bedrijven en industrie op het vlak van verduurzaming vanuit de rijksoverheid en de omgevingsdienst aangemaand worden tot verduurzaming en energiebesparing. Om klimaatneutraal te zijn in 2040 moeten 110 industriebedrijven
verduurzaamd worden en 850.000 m² aan utiliteitsgebouwen aardgasvrij gemaakt
worden. Deze transitie vindt grotendeels buiten ons om plaats en hangt af van nationaal beleid, het energie-efficiënter worden van apparatuur en productieprocessen,
en de snelheid waarop de Wageningse ondernemers dit oppakken. Als gemeente
kunnen we wel faciliteren in het samenbrengen van ondernemers met als doel kennisdeling en inspireren. Ook kunnen we als gemeente het bedrijfsleven adviseren en
ontzorgen. Op die manier heeft de gemeente een verbindende en versnellende functie. Wageningen Werkt Duurzaam, dit is een samenwerkingsverband tussen de gemeente en het Wagenings Ondernemerscontact (WOC), speelt hierin een sleutelrol.
Voor gemeentelijk vastgoed staan we zelf aan de lat. In het totaal gaat het om
22 panden die tegen 2030 verduurzaamd worden. Het gaat om het verduurzamen
van de gebouwen zelf (terugbrengen van energieverbruik) en het aanleggen van
zonnepanelen op de daken om zover mogelijk de resterende energievraag in te
vullen. Deze verduurzaming zal in 2 fasen gebeuren. Voor de eerste fase (8 panden
+ zonnepanelen) heeft de raad een krediet beschikbaar gesteld. Voor fase 2 (14
panden + zonnepanelen) zijn nog niet voldoende middelen beschikbaar gesteld.
Kijkend naar deze 14 panden is het belangrijk eerst te bepalen welke panden de
gemeente als eigendom wil behouden, en als dat zo is: of het gunstiger is om het
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bestaande gebouw te verduurzamen of om het volledig nieuw te bouwen. Goed om
weten is dat we zoveel mogelijk zonnepanelen op gemeentelijk vastgoed realiseren. De energievraag die dan nog rest willen we via het Energieweb invullen. Het
Energieweb is een samenwerkingsverband tussen gemeenten Wageningen, Ede en
Barneveld dat de gemeentelijke energievraag aanwendt om nieuwe lokale coöperatieve opwek te stimuleren.
Tenslotte is het belangrijk om elke inwoner van Wageningen mee te nemen in een
bewustwordingsproces rondom energiegebruik. Denk hierbij aan educatiepakketten voor scholen, acties via buurthuizen en campagnes.
Mijlpalen en bijhorende activiteiten
De opgave die we via spoor 1 willen behalen is complex, groot en het meest tijdsintensief. Als gemeente zijn we grotendeels afhankelijk van andere partijen omdat
die immers zelf de keuze moeten maken om energiezuiniger te leven en in grote
mate geld te investeren in het realiseren van verduurzamingsmaatregels voor hun
pand. Toch is er een belangrijke rol voor de gemeente weggelegd die zich vooral
richt op het in gesprek gaan met alle partijen, het wegnemen van drempels, het
aanreiken van gepaste informatie en financieringsmogelijkheden te verstrekken
die net dat zetje kunnen geven om een stap te nemen.
Hieronder beschrijven we de verschillende mijlpalen, activiteiten die hierbij horen
en zetten we dit alles weg in de tijd. Om spoor 1 succesvol te realiseren, moeten
de volgende resultaten tijdig behaald worden:
•

•

•

Bestaande gebouwen: tegen 2050 zijn alle bestaande gebouwen grondig gerenoveerd waarbij CO2-uitstoot veroorzaakt door de gebouwde omgeving
met ten minste 80% is gedaald. De gebouwen die nog niet volledig energieneutraal zijn, vullen door middel van duurzame energie hun restvraag in.
- Gemeente Wageningen informeert, stimuleert en faciliteert gebouweigenaren in hun transitie naar een duurzame woning of gebouw.
- Voorziet in (op Rijksbeleid aanvullende) subsidies of regelingen voor ‘lastige doelgroepen’ zoals Vereniging van Eigenaren of woningeigenaren met
een smalle beurs.
Nieuwbouw wordt volgens de strengste energienormen gebouwd. De restvraag van energie wordt duurzaam ingevuld. Wageningen streeft ernaar om
vanaf 2030 enkel nog klimaatneutrale nieuwbouw te realiseren.
De gemeente Wageningen zet zich in om iedere Wageninger mee te nemen
in een bewustwordingsproces rondom energiegebruik door middel van lokale
acties en campagnes.
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De tijdslijn hieronder geeft de verschillende mijlpalen binnen spoor 1 visueel weer.
2022

2030

2040

2050

Bestaande bouw: benaderen van gebouweigenaren om de transitie naar een duurzame woning te faciliteren
•
•
•
•
•
•

Jaarlijks vindt een energiebesparing van minimaal 1,5% t.o.v het voorgaande jaar plaats
Energieloket
Wijktransitieplannen met verduurzamingsplannen op pandniveau
Collectieve inkoopacties voor verduurzamingsmaatregelen
Subsidies voor gebouweigenaren
Oplossingen realiseren om energetische restvraag in te vullen

De doelen uit de warmtevisie worden behaald
• Jaarlijks 900 woningen transitiegereed gemaakt
• 13.600 warmtepompen worden geinstalleerd
Nieuwbouw

Wageningen is in 2040 los
van het aardgas en wordt
volledig duurzaam verwarmd.

Alle bestaande gebouwen
(d.i. 16.000 woningen en 6.000
woningequivalenten) zijn grondig
gerenoveerd waarbij de reductie van
CO2 uitstoot veroorzaakt door de
bebouwde omgeving met tenminste
80% is gedaald.

Gebouwen die niet volledig
energieneutraal kunnen worden,
vullen door middel van duurzame
energie hun restvraag in.

• Gemeente stelt strenge voor- Er wordt in Wageningen na 2030
geen nieuwbouw gebouwd die niet
waarden aan ontwikkelaars
volledig klimaatneutraal is.
van nieuwbouw
• Gemeente eist dat er oplossingen
gerealiseerd worden om energetische restvraag in te vullen
Bedrijven en industrie: faciliteren van gesprek over verduurzaming en energiebesparing tussen ondernemers
• Landelijk beleid m.b.t. verduurzaming bedrijfspanden en industrie opvolgen
• Duurzaamheidsinnovaties opvolgen en actief delen binnen netwerk
• Terugkerend overleg met de Wageningse ondernemers organiseren

110 industriebedrijven zijn
verduurzaamd en 850,000 m2
aan utiliteitsgebouwen zijn
aargasvrij gemaakt.

Energiebewust maken van iedere inwoner van Wageningen
• Lokale acties
• Campagnes

Iedere inwoner van Wageningen
is zich bewust van haar energieverbruik en hoe zijn/haar gedrag
dit beïnvloedt.

Spoor 2: Duurzame energieopwekking
Wageningen wekt momenteel 3% van haar elektriciteit en warmte op basis van
hernieuwbare bronnen op. De trias energetica voor een duurzaam energiesysteem schrijft voor om allereerst in te zetten op een verlaging van het energieverbruik: zie daarvoor het eerste spoor. Wat echter niet bespaard kan worden, moet
maximaal hernieuwbaar worden geproduceerd. Denk hierbij aan het winnen van
duurzame warmte uit de zon, bodem, lucht of water en het winnen van duurzame
elektriciteit uit zon en wind. Dit gebeurt bij voorkeur lokaal en met ten minste 51%
lokaal eigenaarschap. Zo wordt Wageningen meer energie-onafhankelijk en worden investeringen in energie lokaal gevaloriseerd.
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Om klimaatneutraal te zijn moet in Wageningen 1847 TJ energie duurzaam opgewekt worden. Hierbij willen we maximaal inzetten op zonne-energie, waarbij
gestreefd wordt naar 100 ha zonnevelden en 300.000 zonnepanelen op daken tegen 2040. Er zullen tegen 2040 13.600 warmtepompen geïnstalleerd moeten worden bij huizen en kantoren. We streven naar minstens 3 grote windturbines met
hoge efficiëntie op Wagenings grondgebied tegen 2040. Voor de beeldvorming: de
energetische opbrengst van 1 grote windturbine staat gelijk aan de opbrengst van
circa 20 ha zonneveld. Bij de realisatie van deze lokale energieprojecten zullen we
samen optrekken met o.a. de lokale energiecoöperatie ValleiEnergie.

9 jaar

1-3 jaar

voorbereiding

5-7 jaar

voorbereiding
jaar
jaar
realisatie

14 jaar

realisatie
Bij spoor 2 zijn reeds twee heldere zonneveld
tussendoelen geothermie
geformuleerd
bestaand
1 jaar binnen
aardgasvrij vastgoed
ontwikkeltijd
Per thema zijn er duurzame
beleid
namelijk:
De onderdelen van de
technieken voor te
energietransitie vragen
verschillende ontwikkeltijden.
Dit bepaalt hoe snel resultaat
wordt behaald.

•

•

bereiden en te realiseren.
Daarvoor moet rekening
gehouden worden met deze
ontwikkeltijd.

1

4

10 jaar

windturbinein de Regionale
omgevingswarmte
vervangen auto
In 2030 moet het bod vastgelegd
Energiestrategie
Regio
Foodvalley (RES RFV 1.0) behaald zijn. Dit bod houdt in dat in 2030 Wageningen zelf 0,111 TWh (=400TJ) duurzame energie opwekt d.m.v. 60-80 ha
zonnevelden, 11 ha zonnepanelen op dak en 1-2 grote windturbines.
In 2040 moeten de doelen uit de warmtevisie behaald zijn. De warmtevisie
houdt in dat Wageningen in 2040 grotendeels duurzaam, en dus zonder behulp van fossiele brandstoffen, verwarmd wordt.

De figuur hieronder geeft weer enerzijds door een dalende energievraag (door
energiebesparing, spoor 1) en een stijgend aanbod van duurzame energie (spoor
2) energieneutraliteit bereikt kan worden voor Wageningen.
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• Nieuwe financieringsinstrumenten beschikbaar
komen zodat bewoners en ondernemers
rendabel kunnen investeren.
• De netbeheerder tijdig netaansluitingen kan
realiseren bij duurzame energie projecten
• Er voldoende vakmensen beschikbaar zijn
• Voldoende medewerkers beschikbaar zijn
binnen de gemeente
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• Subsidieregelingen zoals SDE+ en
Postcoderoos beschikbaar blijven zolang er een
onrendabele top is
• Benodigde (innovatieve) opslagcapaciteit
gerealiseerd wordt om het onbalans tussen
energie vraag en aanbod op te lossen
• Individuele bewoners en ondernemers allemaal
meewerken aan deze transitie
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Mijlpalen en bijhorende activiteiten
Naast de verduurzamingsopgave voor de gebouwde omgeving is omwenteling van
een energiesysteem dat leunt op fossiele brandstoffen naar een systeem dat gebruik maakt van hernieuwbare energie cruciaal. Het succesvol behalen van deze
opgave ligt opnieuw voor een deel buiten de invloedssfeer van de gemeente (denk
bv. aan netcongestie), maar ook hier hebben we een belangrijke rol. Enerzijds gaat
het om het aanmoedigen en faciliteren dat de Wageningers massaal zon op dak
gaan leggen. Als gemeente hebben we hier zelf een belangrijke voorbeeldfunctie
in. Anderzijds is er een enorme behoefte aan initiatieven die duurzame energie
opwekken, waarbij we vooralsnog vooral denken aan zonne-en windenergie. De
cijfers zijn indrukwekkend: voor volledige energieneutraliteit hebben we 100 ha
zonnepark verspreid over diverse locaties, en minstens 3 grote windmolens nodig.
Van deze projecten willen we dat ze tot stand komen met ten minste 51% lokaal
eigenaarschap. Dit vraagt om een proactieve houding van de gemeente opdat kansen optimaal benut kunnen worden en de inpassing van deze projecten zo slim mogelijk plaatsvindt. Naast deze projecten, waarbij duurzame elektriciteit opgewekt
wordt, zal er ook via omgevingswarmte 586 TJ duurzame warmte gewonnen worden. Tenslotte zal er waterstof (225 TJ) en warmte (358 TJ) geïmporteerd worden.
Hieronder beschrijven we de verschillende mijlpalen, activiteiten die hierbij horen
en zetten we dit alles weg in de tijd. Om spoor 2 succesvol te realiseren, moeten
de volgende resultaten tijdig behaald worden:
•

•

•

Wageningen wekt tegen 2040 1847 TJ duurzame energie op die lokaal geproduceerd wordt en waarbij ten minste 51% lokaal eigenaarschap is.
- Hiervan wordt het grootste deel opgewekt met zonne-energie. Tegen 2030
wordt 60-80 ha aan zonnevelden geïnstalleerd (conform RES RFV 1.0).
Tegen 2040 zijn er in totaal 100 ha zonnevelden verspreid over Wageningen en liggen er 300.000 zonnepanelen op de Wageningse daken.
- Daarnaast streven we naar minstens 3 grote windturbines met hoge efficiëntie op Wagenings grondgebied tegen 2040.
- Via omgevingswarmte wordt tegen 2040 586 TJ duurzame warmte gewonnen.
- De restvraag energie wordt ingevuld door het importeren van waterstof
(225 TJ) en warmte (358 TJ).
Omdat hernieuwbare energiebronnen niet altijd beschikbaar zijn, zal opslag
van energie een belangrijke randvoorwaarde zijn. In Wageningen willen we
aan de slag met een innovatieve pilot waarbij energieopslag een sleutelrol
speelt.
De activiteiten m.b.t. warmte die raken aan de bebouwde omgeving staan
beschreven onder spoor 1.
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De tijdslijn hieronder geeft de verschillende mijlpalen binnen spoor 2 visueel weer.
In de figuur hieronder zie je duidelijk dat het streefdoel voor (in dit spoor) energieneutraliteit 2040 is, waarbinnen twee belangrijke tussenmijlpalen genoemd worden, namelijk (1) het behalen van het bod zoals geformuleerd in de RES RFV 1.0.
2030 en (2) de realisatie van de warmtevisie in 2040.
2022

2030

2040

2050

RES RFV 1.0.-bod wordt behaald
In 2030 wekt Wageningen zelf 0,111 TWh
(=400 TJ) duurzame energie op d.m.v.
• 60 - 80 ha zonnevelden en 11 ha
zonnepanelen op dak
• 1 - 2 grote windturbines

De doelen uit de warmtevisie worden behaald
• Warmtevraag wordt volledig duurzaam ingevuld tegen 2040

Wageningen is in 2040 volledig
duurzaam verwarmd

Wageningen is volledig energieneutraal
• Stimuleren van zonnepanelen op daken: ieder Wagenings dak optimaal benut
• Realisatie van 20-40 ha zonnevelden
In 2040 wekt Wageningen zelf 1847 TJ
• Realisatie van tenminste 1-2 grote windturbines
duurzame energie op d.m.v.
• 100 ha zonnevelden en 300.000
zonnepanelen op dak
• minstens 3 grote windturbines

Spoor 3: Mobiliteit
Een radicale omslag naar een duurzame mobiliteit is noodzakelijk om de klimaatdoelstellingen te halen. Dat levert tegelijk een grotere leefkwaliteit en een betere
gezondheid op. Het derde spoor ”mobiliteit” heeft als focus het verminderen van
verplaatsingen die op een niet-duurzame manier gebeuren, het stimuleren van
verschuivingen van auto naar voetganger, fiets en openbaar vervoer, en tot slot
het verminderen van de CO2-uitstoot van de mobiliteit door groene brandstoffen.
Mobiliteit is bij uitstek een bovenlokaal onderwerp, dat zeker ook op regionaal niveau aangepakt moet worden.
Onder het derde spoor vallen diverse opdrachten. Allereerst zal het aantal voetgangers, fietsers en gebruikers van openbaar vervoer tegen 2030 significant moeten toenemen. Activiteiten die hieraan bijdragen zijn onder andere op provinciaal
niveau lobbyen voor een concessie met een duurzame openbaar vervoer aanbieder
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en het aanleggen van comfortabele en veilige fietsroutes, voorzien in degelijke
fietsenstallingen en (faciliteiten voor) deelfietsen op diverse plekken in Wageningen. Ook zetten we ons in voor de werkgeversaanpak. Dit houdt in dat we samen
met werkgevers thuiswerken en het gebruik van fiets, OV en schone (lease)auto’s
stimuleren. We denken na over strategische locaties voor zogenaamde hubs om de
last mile niet met de auto in de stad af te leggen. Zo organiseren we overstappunten op OV op zo’n manier dat er een goed aanbod aan duurzame deelmobiliteit is.
Om klimaatneutraal te worden, moeten tegen 2040 14.000 traditionele auto’s vervangen worden door elektrische. Het uitgangspunt is dat inwoners hun elektrische
auto’s op eigen terrein opladen. Maar dit is niet voor iedereen mogelijk of wenselijk. Om elektrisch vervoer te faciliteren is het aanleggen van een dekkende, betaalbare en duurzame publieke laadinfrastructuur noodzakelijk. Om de verwachte
laadbehoefte bij te benen, zijn volgens een prognose van ElaadNL (die tot 2035
rijkt) in 2030 circa 400 publieke laadpunten nodig, en in 2035 tegen de 700 laadpunten. In juli 2021 telde Wageningen 79 publieke laadpunten.
In de regel laten we de concessiehouder publieke laadpalen, nieuwe palen plaatsen
op basis van aanvraag – ‘paal-volgt-auto’. Geleidelijk zullen we echter steeds meer
strategisch, proactief en data-gedreven onze publieke laadinfrastructuur realiseren, zodat we keuzes kunnen maken, en inwoners en andere belanghebbenden
zoals de netbeheerder weten waar ze aan toe zijn. We sturen erop aan dat publieke
laadpalen ook voor deelauto’s geplaatst worden. Meedoen aan de regionale concessie publieke laadpalen, past bij deze strategie. Onze ambities en voorkeuren ten
aanzien van de laadinfrastructuur leggen we vast in de laadvisie en het plaatsingsbeleid, dat we periodiek herijken.
De snelheid waarop de traditionele auto’s uitgefaseerd worden hebben we als gemeente niet in de hand en is onder andere afhankelijk van ontwikkelingen in de
markt en het goedkoper worden van elektrische auto’s.
Naast personenauto’s zijn er andere vervoersgroepen die de transitie zullen maken naar elektrisch. Denk aan doelgroepenvervoer, openbaar vervoer en logistieke
voertuigen, maar bijvoorbeeld ook de binnenvaart die de Wageningse haven aandoet. Ook deze voertuigen zullen laadinfrastructuur nodig hebben. Als gemeente
houden we ontwikkelingen in de markt in de gaten en faciliteren we de realisatie
van laadvoorzieningen vanuit onze gemeentelijke rol.
Tenslotte moet de gemeente belangrijke maatregelen nemen om deze gedragswijzigingen effectief mogelijk te maken. Denk hierbij aan onder andere een verkeersluw centrum, een lage-emissiezone en het faciliteren van duurzaam goederentransport. We streven ernaar om deze maatregelen tegen 2030 allemaal ingevoerd
te hebben.
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Deelmobiliteit levert een bijdrage aan klimaatdoelstellingen, doordat minder voertuigen nodig zijn per hoofd van de bevolking. De groei van deelauto’s en deelfietsen
dragen we daarom een warm hart toe. Tegelijkertijd zien we dat deelmobiliteit een
volwassen markt is waarin commerciële aanbieders opereren naast buurtinitiatieven. Deelauto’s en deelfietsen leggen ook een claim op schaarse publieke ruimte.
Om de groei van deelmobiliteit in Wageningen in goede banen te kunnen leiden is
het daarom van belang dat een beleidskader wordt opgesteld voor verschillende
doelgroepen in de deelmobiliteit. Uitgangspunt daarbij is dat deelauto’s elektrisch
zijn.
Deelmobiliteit betekent ook het slim en efficiënt benutten van het wagenpark van
(grotere) organisaties in Wageningen. Initiatieven zoals het “Mobility-as-a-Service”
project van de WUR, een onderdeel waarvan het mogelijk maakt voor derden om
gebruik te maken van (elektrische) auto’s en fietsen, juichen we toe en faciliteren
we waar mogelijk.
Mijlpalen en bijhorende activiteiten
Kijkend naar het derde spoor “mobiliteit” hopen we in 2040 klaar te zijn met de
transitie. Hoe eerder er geen vervuilend transport meer op ons grondgebied plaatsvindt, hoe beter.
Hieronder beschrijven we de verschillende mijlpalen, activiteiten die hierbij horen
en zetten we dit alles weg in de tijd.
•

•

•

Tegen 2030 zal het aantal voetgangers, fietsers en gebruikers van het openbaar vervoer significant moeten stijgen. Hiertoe:
- Lobbyen we op provinciaal niveau naar een concessie met een duurzame
openbaar vervoer leverancier,
- Leggen we comfortabele en veilige fietsroutes aan,
- Zorgen we voor goede fietsenstallingen/-plekken,
- Faciliteren we een deelfietsnetwerk.
Tegen 2035 is in Wageningen een degelijke laadinfrastructuur aangelegd, bestaande uit 700 publieke laadpunten die de transitie naar elektrisch vervoer
faciliteert. In 2040 is al het vervoer in Wageningen emissievrij.
Tegen 2030 heeft de gemeente Wageningen aanvullende maatregelen genomen die de mobiliteitstransitie stimuleren, denk hierbij aan onder andere een
verkeersluw centrum, een lage-emissiezone en het faciliteren van duurzaam
goederentransport.
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In de tijdslijn hieronder wordt spoor 3 gevisualiseerd doorheen de tijd.
2022

2030

2040

2050

Stimuleren emissievrij transport
• Lobby op provinciaal niveau over
klimaatneutrale OV concessie
• Aanleggen van comfortabele
en veilige fietsroutes
In 2030 is het aantal voetgangers, fietsers
en gebruikers van het openbaar vervoer
• Goede fietsenstallingen -en
significant gestegen.
plekken zijn aanwezig
• Faciliteren van een deelfietsnetwerk
Aanpassen mobiliteitsbeleid
• Wageningen heeft in 2030 een
verkeersluw centrum en een
lage-emissiezone
Tegen 2030 heeft de gemeente Wageningen
• Faciliteren van duurzaam
aanvullende maatregelen genomen die de
mobiliteitstransitie stimuleren.
goederentransport
Faciliteren van elektrisch vervoer
• 14.000 traditionele auto’s vervangen door elektrische of waterstof auto’s
• Wageningen heeft in 2030 400 publieke laadpunten en in 2035 700 publieke
laadpunten

In 2040 is Wageningen op het vlak
van mobiliteit volledig emissievrij.

Spoor 4: Voedsel
Het vierde spoor gaat over “voedsel”. De productie en consumptie van voedsel telt
voor meer dan 25% van de CO2-uitstoot van gezinnen. Het gros hiervan wordt buiten Wageningen geproduceerd en valt op papier dus buiten de eigen CO2-uitstoot
van de stad. Toch is het belangrijk dit onderwerp mee te nemen in de ambitie voor
een klimaatneutrale stad: de Wageningse bevolking is immers verantwoordelijk
voor de CO2-uitstoot die gerelateerd is aan haar eigen voedselconsumptie.
In september 2021 is door het Wageningse college de Voedselagenda 2021-2030
vastgesteld. Hierin staan maatregelen die we als stad willen nemen.
Mijlpalen en bijhorende activiteiten
De gemeente Wageningen wil als onderdeel van haar klimaatambities een duurzame voedselproductie, -verwerking, -distributie en -consumptie stimuleren. Hierdoor willen we de CO2-uitstoot op eigen grondgebied en daarbuiten terugdringen.
De manier waarop voedsel wordt geproduceerd, leidt bovendien tot uitgeputte
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bodems, oneerlijke prijzen voor boeren en een verlies van biodiversiteit. De stikstofcrisis laat nog eens duidelijk zien hoe urgent deze ecologische uitdagingen zijn.
Het Wageningse beleid m.b.t. de voedseltransitie wordt vastgelegd in het document “De Wageningse voedselagenda 2021-2030”. Maar ook na 2030 zullen er nog
voldoende uitdagingen liggen binnen spoor 4, waaronder de landbouwtransitie.
Hieronder beschrijven we de verschillende mijlpalen, activiteiten die hierbij horen
en zetten we dit alles weg in de tijd.
We werken samen met inwoners, partners in de stad, de WUR, de regio Foodvalley,
en ministeries en steden in de City Deal Gezonde en Duurzame Voedselomgeving
om de volgende doelen te behalen:
•

•

•
•

In Wageningen eten inwoners in 2030 minder dierlijk en meer plantaardig
voedsel. Restaurants gaan meer plantaardige opties aanbieden en er is meer
bewustzijn in de stad over (door lokale ondernemers geproduceerde) plantaardige alternatieven;
In Wageningen eten inwoners meer duurzaam geproduceerd voedsel van
dichtbij. In 2030 is de lokale verkoop van duurzame boeren en producenten
gestegen en het klantenbestand gegroeid ten opzichte van 2021;
In Wageningen verspillen inwoners, bedrijven en organisaties in 2030 minder
voedsel. Reststromen worden beter verwerkt;
De gemeente geeft het goede voorbeeld. In de kantine van het stadhuis wordt
lokaal en duurzaam eten ingekocht. Op maandag is het volledige aanbod vegetarisch en op andere dagen zijn er verschillende alternatieven voor vlees te
vinden. Lunch en catering op het stadhuis en andere gemeentegebouwen is
volledig vegetarisch. Voedselverspilling wordt actief tegengegaan.

In de tijdslijn hieronder visualiseren we hoe spoor 4 er in de tijd uitziet.
2022

2030

2040

2050

Eiwittransitie, voedselverspilling
en korte keten
In 2030 is in Wageningen de voedselomgeving
gezond, eten inwoners meer duurzaam voedsel
van dichtbij, verspillen inwoners, bedrijven en
organisaties minder voedsel en eten inwoners
meer plantaardig voedsel.

Zie ”De Wageningse
voedselagenda 2021-2030”

Faciliteren van elektrisch vervoer
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Spoor 5: Circulaire productieketens
Het vijfde spoor gaat over “circulaire productieketens”. Hiermee bedoelen we het
stimuleren van circulaire bouwen en het gebruik van circulaire bouwmaterialen in
de gemeente, het circulair inkopen voor de gemeentelijke organisatie en het vergroten van de circulariteit van de (huishoudelijke) afvalinzameling.
We streven een duurzame samenleving na zonder de gevolgen van beslissingen en
keuzen af te wentelen op de toekomst of op andere landen, en dat zonder grondstoffen of energie te verspillen. De gemeente heeft hier via haar eigen inkoopgedrag invloed op en heeft daarom besloten gemeente-breed in te zetten op de
transitie naar een circulaire economie.
Uit de evaluatie van het Afvalbeleidsplan 2012 blijkt dat gemeente Wageningen
goed op weg is met het terugwinnen van grondstoffen. Door de afgelopen jaren
steeds kleinere en grotere ingrepen te doen, is de hoeveelheid restafval duidelijk
afgenomen. Het Afvalbeleidsplan 2012 zal binnenkort vernieuwd worden. Voor het
bepalen van de ambities en de invulling hiervan zal een dialoog gevoerd worden
met bewoners, partners en gemeenteraad, waarna het grondstoffenbeleid voor de
langere termijn uitgewerkt kan worden. In deze routekaart willen we de ruimte
laten voor deze dialoog en wat daaruit voortkomt. Om die reden noemen we hier
geen concrete ambities en activiteiten m.b.t. (huishoudelijk) afvalbeleid.
Wat betreft het inkopen door de gemeentelijke organisatie is de afdeling inkoop
aan zet. De gemeente heeft momenteel al een heel ambitieus inkoopbeleid, maar
dit willen we concreter maken: alles wat de gemeentelijke organisatie inkoopt is
vanaf 2040 volledig circulair. Vanaf 2030 gebruiken we 50% minder fossiele grondstoffen en vindt productie plaats met behulp van hernieuwbare energie.
De afgelopen jaren zijn veel nieuwe collega’s gestart binnen de gemeente Wageningen. Ze zijn minder goed op de hoogte van de circulaire economie. Een mindset
training voor deze collega’s moet zo spoedig mogelijk gerealiseerd worden.
In het Europese Aanbestedingsdocument vragen wij aan de Inschrijvers om een
ISO 14001 certificaat of, als de Inschrijver hier niet over beschikt, een milieubeleidsverklaring inclusief milieuprogramma, milieuverslag en milieumaatregelen.
De gemeente Wageningen beschikt zelf niet over dit certificaat. Ook beschikken
we niet over een CO2-prestatieladder. Om een geloofwaardige partner te zijn voor
onze opdrachtnemers dient de gemeente hier zelf ook over te beschikken.

ROUTEKAART WAGENINGEN KLIMAATNEUTRAAL 2030-40

35

Mijlpalen en bijhorende activiteiten
Binnen het vijfde spoor wordt er gewerkt aan “circulaire productieketens”, dat wil
onder andere zeggen, het stimuleren van circulaire bouwen en het gebruik van
circulaire bouwmaterialen in de gemeente, het circulair inkopen voor de gemeentelijke organisatie en het vergroten van de circulariteit van de (huishoudelijke) en
de gemeentelijke afvalinzameling.
Omdat spoor 5 een veel indirectere invloed heeft op de CO2-uitstoot van de gemeente, maar tegelijkertijd wel belangrijk is binnen een ambitieus klimaatbeleid,
zien we dit spoor meer als een continue activiteit waarbij steeds gestreefd wordt
om hier zo hoog mogelijk op in te zetten. Ook binnen de regio Foodvalley staat
circulaire economie hoog op de agenda. Op dit moment hebben we binnen de gemeente geen capaciteit om dit onderwerp, noch op gemeentelijk noch op regionaal
niveau, op te pakken.
Hieronder beschrijven we de verschillende mijlpalen, activiteiten die hierbij horen
en zetten we dit alles weg in de tijd.
•
•
•

•

•

•

De gemeente Wageningen beschikt over een ISO 14001 en streeft naar trede
5 op de CO2-prestatieladder.
Alle medewerkers hebben de mindset training circulaire economie gevolgd.
Alles wat de gemeentelijke organisatie inkoopt is vanaf 2050 volledig circulair. Vanaf 2030 gebruiken we 50% minder fossiele grondstoffen en vindt
productie plaats met behulp van hernieuwbare energie.
Het Afvalbeleidsplan 2012 wordt ambitieus herijkt, waarbij gestreefd wordt
naar een zo laag mogelijke restafvalstroom. Er komt een grondstoffenbeleid
voor de gemeente.
De gemeente zet zich in om met de aannemers / projectontwikkelaars /
architecten van grote bouwontwikkelingen in gesprek te gaan, met als doel
het stimuleren van circulaire bouwen en circulaire bouwmaterialen.
De gemeente zet zich in om met de afvalinzamelaar in gesprek te gaan, met
als doel de circulariteit van de (huishoudelijke) afvalinzameling te vergroten.
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De afbeelding hieronder geeft weer hoe we in verschillende stappen naar een circulaire economie in Wageningen en in de regio willen toewerken.
2022

2030

2040

2050

Ambitieus inkoopbeleid van de gemeentelijke organisatie
• De gemeente Wageningen beschikt over een ISO 14001 en streeft naar trede 5 op de CO₂-prestatieladder
• Alle medewerkers hebben de mindset training circulaire economie gevolgd
• Alles wat de gemeentelijke organisatie inkoopt is vanaf 2030 50% circulair en tegen 2050 volledig circulair

In 2050 is de gemeente Wageningen
voor haar eigen inkoopbeleid
volledig circulair.

In 2030 is de gemeente Wageningen voor
haar eigen inkoopbeleid voor 50% circulair.

Ambitieus afvalbeleid
• Het Afvalbeleidsplan 2012 wordt ambitieus herijkt
• Een grondstoffenbeleid wordt ontwikkeld
Circulaire ecomonie
• Aansluiten bij grote nieuwbouwprojecten in Wageningen
• Binnen de gemeente in gesprek gaan met ondernemers over een circulair inkoopbeleid
• Bijdragen aan een circulaire economie binnen de regio Foodvalley

In 2050 hebben Wageningen en de
regio Foodvalley in grote mate een
circulaire economie.

Spoor 6: Een klimaatadaptieve en groene stad
Zelfs al is Wageningen in 2040 in grote mate klimaatneutraal, dan nog zullen maatregelen nodig blijven om de gevolgen van klimaatverandering op te vangen. Zulke
klimaatadaptieve maatregelen vormen tegelijk een belangrijke meerwaarde voor
de leefkwaliteit in de stad en de gezondheid van onze inwoners. Kwetsbare inwoners worden beter beschermd tegen hittestress en de toename van openbaar groen
draagt bij aan de mentale gezondheid en stimuleert bewegen in de buitenruimte.
Daarnaast leiden klimaatadaptieve maatregelen tot een lager energiegebruik. Zo is
bijvoorbeeld de behoefte aan een airco veel lager wanneer hittestress voorkomen
kan worden.
Klimaatadaptatie kent vier onderdelen, namelijk waterveiligheid, wateroverlast,
droogte en hitte. We lichten deze onderdelen kort toe:
•
•

Waterveiligheid: doel is om bewustwording te hebben en te houden over waterveiligheid. Dit is voornamelijk een nationaal programma.
Wateroverlast: doel is om als stad klaar te zijn om de veranderingen van het
klimaat te kunnen opvangen. Veranderingen van neerslag vraagt meer van
de stad en haar directe omgeving. Het gebruikmaken van de sponswerking
van de grond is hierin heel belangrijk. Groen speelt hierin een belangrijke rol.
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•

•

Droogte: doel is om de stad bestendig te maken tegen langere periode van
droogte. Wageningen is nu al gevoelig voor droogte. De overschotten van
regenwater uit de nattere periodes moeten zodanig vastgehouden worden
dat deze Wageningen door de drogere periodes heen kan helpen.
Hitte: doel is om de stad zodanig in te richten en om te vormen dat er voldoende plekken ontstaan waar verkoeling gezocht kan worden. Water en groen zijn
belangrijke elementen, maar ook minder verharding.

Met betrekking tot groen stellen we de volgende doelen. De gemeente Wageningen
zal per direct het ruimtebeslag verminderen door netto geen groene ruimte meer te
bebouwen of te verharden zonder compensatieplan van groen. Wageningen wordt
maximaal vergroend, dankzij het aanplanten en beschermen van bomen en de
realisatie van nieuwe groene ruimte in en buiten de stad, op publiek en privaat terrein. Versteende ruimtes worden vergroend en onthard (pleinen, parkeerterreinen,
speelplaatsen,…), net als gebouwen (groendaken, gevelgroen,…). Daarbij hebben
we aandacht voor de kwaliteit van het groen: inheems, klimaatbestendig en biodivers. De biodiversiteit wordt vergroot. Al deze maatregelen reduceren het hitte-eilandeffect en vergroten de klimaatrobuustheid bij hevige regenval en droogte. Er
wordt ingezet op de afvang en opslag van CO2, in biomassa of bodem.
We sluiten aan op bestaande regelgeving. Denk hierbij aan de subsidie vergroening
tuinen, daken en gevels, de afkoppelsubsidie en het duurzaam bouwenbeleid, waarbij natuur-inclusief en klimaat-adaptief bouwen centraal staat. We gaan door met
de bestaande plantvierdaagse, samenwerking met het Groene Wiel, Steenbreek en
de Woningstichting en staan open voor initiatieven uit de samenleving en mogelijk
nieuwe partners. We haken aan op het regionale document “Verstedelijkings-strategie” waarbij per nieuw te bouwen woning 500 m2 groen wordt gerealiseerd (binnenstedelijk en buitenstedelijk). Maatregelen voor klimaatadaptatie worden altijd
als koppelkans aan andere thema’s/projecten verbonden. In de aanvraag voor budgetten moet hiervoor ruimte gehouden worden. Dit is maatwerk.
Mijlpalen en bijhorende activiteiten
Net als de sporen 4 en 5 leidt spoor 6 niet tot een eenvoudig meetbare CO2-reductie. Toch is het een cruciaal onderdeel van een stevig klimaatplan, omdat de
positieve gevolgen van investeren in klimaatadaptatie en groen groot zijn. Niet
alleen verbetert een klimaatadaptieve, groenere en meer biodiverse omgeving de
leefkwaliteit van de stad en de gezondheid van haar inwoners, ook draagt het bij
aan het anticiperen op de gevolgen van klimaatverandering. Denk hierbij aan de
stijgende temperaturen die vooral in stedelijk gebied lang blijft hangen en hittestress veroorzaakt, en de steeds heftigere regenval. Indirect levert een klimaat-
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adaptieve en groene stad ook energiebesparingsvoordelen op, omdat bijvoorbeeld
een groene gevel als extra isolatielaag fungeert, of het voorkomen van hittestress
de aanschaf van airco’s onnodig maakt.
Hieronder beschrijven we de verschillende mijlpalen, activiteiten die hierbij horen
en zetten we dit alles weg in de tijd.
•
•
•
•
•
•
•
•

Bewustwording te hebben en te houden over waterveiligheid;
Als stad klaar zijn om de veranderingen van het klimaat te kunnen opvangen;
De stad bestendig maken tegen langere periodes van droogte;
De stad zodanig inrichten en omvormen dat er voldoende plekken ontstaan
waar verkoeling gezocht kan worden;
Wageningen wordt maximaal vergroend door de realisatie van nieuw groen
en het ontharden van versteende ruimtes;
We blijven inzetten op het realiseren van groene tuin, daken en gevels;
Wageningen streeft naar het vergroten van de biodiversiteit;
Wijksgewijze aanpak van meest versteende wijken.

Spoor 6 wordt ook beschouwd als een continue proces waarbij stapsgewijs verbetering aangebracht wordt in de openbare ruimte en privé ruimte. In de tijdslijn
hieronder wordt dit spoor gevisualiseerd.
2022

2030

2040

2050

Continue proces: vergroten van de biodiversiteit
• Wageningen streeft naar het vergroten van de biodiversiteit
Continue proces: maximaal vergroenen en ontstenen
• Wageningen wordt maximaal vergroend door de realisatie van nieuw groen en
het ontharden van versteende ruimtes
• We blijven inzetten op het realiseren van groene tuin, daken en gevels
• Wijkaanpak van meest versteende wijken

In 2040 is Wageningen
een klimaatadaptieve en
groene stad.

Continue proces: implementatie van klimaatadaptieve maatregels
•
•
•
•
•

Invoering en implementatie van klimaatadaptieve maatregels
Bewustwording te hebben en te houden over waterveiligheid
Als stad klaar zijn om de veranderingen van het klimaat te kunnen opvangen
De stad bestendig maken tegen langere periodes van droogte
De stad zodanig inrichten en omvormen dat er voldoende plekken ontstaan
waar verkoeling gezocht kan worden
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4

Financiën klimaatprogramma 		
2022-2040
In 2021 loopt het derde uitvoeringsprogramma (Klimaatplan 2017-2021) ten einde.
Er zal hierna geen nieuw vierjaarlijks uitvoeringsprogramma meer opgesteld worden, maar overgestapt worden op een structureel klimaatprogramma. Allereerst is
het goed om te beseffen dat dit om onvermijdelijke kosten gaat. De urgentie van
de klimaatproblematiek is dermate hoog dat er niet langer gewacht kan worden
om activiteiten te ondernemen, die klimaatverandering tegengaan en anticiperen
op de gevolgen ervan. Vervolgens willen we benadrukken dat de gemeente niet de
enige partij is die flink zal moeten investeren. Deze opgave raakt iedereen in de
stad, meer nog: het merendeel van de opgave ligt in de stad. Iedereen in Wageningen zal hier dus naar eigen vermogen ook financieel een steentje aan bij moeten
dragen. Tenslotte willen we verwijzen naar het rapport van de Rekenkamer m.b.t.
de effectiviteit van het Wagenings klimaatbeleid (stuknummer ZS20004920). In
dit stuk werd expliciet geconcludeerd dat met de huidige middelen en capaciteit
we de opgave niet gaan halen, een duidelijke oproep aan de raad om hier op korte
termijn financiële ruimte voor vrij te maken.

Financiële planning & control cyclus klimaatprogramma
Het klimaatprogramma bestrijkt een periode van circa 20 jaar. In een dergelijke
tijdspanne zullen onder andere sociaal-maatschappelijke, economische en technologische ontwikkelingen plaatsvinden die van invloed zijn op de realisatie van het
programma. En daarmee ook op de met het programma gemoeide financiën. Daardoor kan, als gevolg van de genoemde ontwikkelingen, het antwoord op de vragen
‘wat hebben we nodig’ en ‘wat hebben we ervoor over’, gedurende de looptijd van
het klimaatprogramma veranderen.
Mede hierdoor is het niet mogelijk om op voorhand een realistische begroting voor
het klimaatprogramma over de volledige looptijd van 20 jaar te maken. Er kan weliswaar indicatief worden aangegeven met welke soort kosten rekening gehouden
kan worden gedurende de looptijd, maar een realistische inschatting van de totale
omvang van die kosten is niet of nauwelijks mogelijk. Daarom wordt de gemeenteraad nu niet verzocht om zich uit te spreken over een totaalbegroting over de
volledige looptijd van het klimaatprogramma.
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In plaats daarvan wordt het klimaatprogramma financieel bezien opgedeeld in
overzienbare tijdsvensters ter grootte van een raadsperiode, dus 4 jaar. Voorafgaande aan, of aan het begin van een nieuwe raadsperiode, wordt aan de raad
een realisatieplan met bijbehorende begroting voor de komende 4 jaar voorgelegd. De raad krijgt dan inzicht in de vraag ‘wat is er de komende periode nodig
voor de realisatie van het klimaatprogramma’. En kan zich vervolgens uitspreken
over de vraag ‘wat hebben we de komende periode over voor de realisatie van het
klimaatprogramma’. Hierdoor is de raad ook beter in staat om deze opgave bij de
middelentoewijzing af te wegen tegen de vele andere opgaven waar de gemeente
zicht voor gesteld ziet. Aan het einde van het tijdsvenster wordt dan weer een begroting voor het volgende tijdsvenster voorgelegd aan de raad. Hierdoor ontstaat
niet alleen financieel, maar ook beleidsmatig bezien een overzichtelijke plan-do-check-act cyclus die een gestructureerde planvorming, uitvoering, monitoring en
tijdige bijsturing mogelijk maakt.
In de Programmabegroting 2022-2025, vastgesteld door de raad op 8 november
2021, is een bescheiden “startbudget” opgenomen om in 2022 alvast een start te
kunnen maken met de uitvoering van de Routekaart Wageningen Klimaatneutraal
2030-40 (ambitie 2.5, doelstelling 2.5.4). Maar overeenkomstig de hierboven geschetste systematiek wordt ook nog een realisatieplan met bijbehorende begroting
voor de periode 2023-2026 opgesteld en voorgelegd aan de raad. Hierin staat onder andere:
•
•
•
•
•

Welke
Welke
Welke
Welke
Welke

(tussen)doelen worden in deze planperiode gesteld;
activiteiten worden in welk jaar uitgevoerd;
middelen zijn nodig om dit te realiseren;
budgetten worden gevraagd;
dekking wordt hiervoor ingezet.

Schets van de benodigde middelen en capaciteit
In deze paragraaf maken we alvast een inschatting van de aanvullende capaciteit en
budgetten waarvan we met de kennis van nu denken die nodig te hebben voor het
behalen van de resultaten in de routekaart Wageningen Klimaatneutraal 2030-40.
Belangrijk om hierbij in het achterhoofd te houden is dat dit dus een indicatie is,
en dat dit dus geen definitief beeld is van de benodigde middelen. Zoals gezegd zal
de vraag om capaciteit en middelen voor de uitvoering van het klimaatprogramma,
volgens de beschreven intervallen voorgelegd worden aan de raad.
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•

•

•

•
•

•

Spoor 1: energiebesparing en warmtetransitie
- 5 extra FTE, met focus verduurzaming van de gebouwde omgeving en
warmtetransitie, alsook communicatiespecialist.
- Projectkosten
- Subsidies voor het nemen van verduurzamingsmaatregelen in afwachting
van middelen uit het Rijk
Spoor 2: duurzame energieopwekking
- 1 extra FTE energieregisseur
- Projectkosten
Spoor 3:
- 0,5 FTE duurzame mobiliteit
- Bijdrage aan de realisatie van laadpalen die buiten de concessie vallen
Spoor 4:
- Projectkosten
Spoor 5:
- 1 FTE circulariteit
- Projectkosten
Spoor 6:
- Budget voor het wijkgericht klimaatadaptief maken van versteende wijken
- Budget voor groen en biodiversiteit

Deze beschrijving geeft wel al een gevoel bij de omvang van de financiële vraag.
Logischerwijs kom je in de miljoenen voor deze opgave, waarbij het belangrijk is
om aan te stippen dat het om maatschappelijk investeren gaat. Naast de gemeente
zullen vooral ook andere partijen in de stad flinke investeringen moeten maken.
Het vormen van een stevig partnernetwerk en een ondernemende houding van de
gemeente zijn randvoorwaardelijk. Bij het vaststellen van de uit te voeren activiteiten en de hierbij horende middelen is het belangrijk om na te denken over de rol
als investeringspartner die de gemeente aan wil nemen. Die kan variëren van volop
investeren, tot partner in een netwerk die op basis van randvoorwaarden of binnen
specifieke projecten bijdraagt, tot een vooral stimulerende gemeente die inzet op het
in beweging krijgen van de partijen in de stad zonder al te veel eigen middelen in te
zetten. Daarnaast moet ook nagedacht worden over de mogelijkheden voor terugverdienmodellen en hoe die eruit kunnen zien, zodat investeren ook weer wat oplevert.
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De nieuwe klimaatmonitor
In deze alinea gaan we dieper in op de nieuwe klimaatmonitor voor Wageningen.
Uitgangspunt is dat deze monitor voor een behoorlijk deel is gebaseerd op de regionale klimaatmonitor van Rijkswaterstaat, die momenteel door vrijwel alle overheden wordt gebruikt. Deze regionale klimaatmonitor maakt gebruik van open
data. Het blijkt dat enkele open databronnen waar we onze vorige klimaatmonitor
van de gemeente op baseerden, niet meer beschikbaar zijn. Om die reden kunnen
er dus verschillen optreden omdat we van bron overstappen. Deze klimaatmonitor
is gebaseerd op het voor Wageningen nieuwe uitgangspunt van de grondgebiedbenadering. De monitor geeft een geactualiseerd beeld van de daling in CO2-uitstoot
voor Wageningen. Dat wil zeggen dat deze monitor slechts de behaalde resultaten
voor de sporen energiebesparing en warmtetransitie (spoor 1), duurzame energieopwekking (spoor 2) en mobiliteit (spoor 3) weergeeft. De sporen 4 (voedsel),
5 (circulariteit) en 6 (klimaatadaptatie en groen) vallen dus buiten de monitoring.
Komende jaren zullen naar verwachting nieuwe meetinstrumenten ontwikkeld worden om ook de impact binnen deze sporen te meten.
Er is gekozen om voor de monitoring in te zetten op de volgende indicatoren:
•

•

•

Elektriciteit
- Besparing
- Resterende elektriciteitsverbruik
- Duurzame elektriciteitsopwekking
Warmte
- Besparing
- Resterende warmteverbruik
- Duurzame warmteopwekking
Mobiliteit
- Besparing
- Resterende energievraag mobiliteit
- Aandeel duurzame mobiliteit
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In de figuur hieronder zie je voor deze indicatoren telkens twee staafdiagrammen
waarbij het linker staafdiagram steeds het nulpunt weergeeft (meting 2008) en de
rechterstaafdiagram de ontwikkelingen. Deze ontwikkelingen geven telkens twee
zaken mee; enerzijds gaat het om een continue besparing (in elektriciteitsverbruik,
in warmteverbruik, in CO2-uitstoot door mobiliteit) en anderzijds een continue groei
van het duurzaam opwekken hiervan. Wanneer elk staafdiagram uiteindelijk 100%
duurzaam is ingevuld, zijn we voor deze indicatoren klimaatneutraal.

Naast de klimaatmonitor gebruiken we de projectenposter. Deze geeft inzicht in
welke projecten en initiatieven in de pijplijn zitten en wat hun effect is op de uitkomst van onze monitoring. Beide tools, klimaatmonitor en projectenposter, zullen
jaarlijks met de raad gedeeld worden om de voortgang op te volgen.
Op verzoek van de klimaatcoördinatiegroep voeren we jaarlijks een risicoanalyse
uit om te weten wat alternatieven zijn als een project niet slaagt.
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Samen met onze klimaatpartners
In 2012 hebben enkelen van onze klimaatpartners een verklaring ondertekend
waarin ze aangeven waarom klimaatpartnerschap voor hen belangrijk is. Nu we
een nieuw ambitieus Wagenings klimaatbeleid opgesteld hebben dat reikt tot 2040,
is het tijd om de samenwerking met onze klimaatpartners te evalueren.
De complexiteit van de opgave om als stad klimaatneutraal te worden is groot.
In deze routekaart kan men op diverse plekken lezen dat de invloedsfeer van de
gemeente zelf op vele sporen beperkt is: het grootste deel van de inspanning zal
geleverd moeten worden door de Wageningers zelf. Elke inwoner, elke ondernemer,
elke maatschappelijke organisatie, en dus zeker elke klimaatpartner, zal zich moeten engageren om hier samen de schouders onder te zetten.
Op dit moment hebben de klimaatpartners zich om de gemeente heen georganiseerd. Tot nu toe lag de nadruk vooral op het zoveel en breed mogelijk partijen
verbinden aan de ambities en projecten van het klimaatplan. Die strategie ging
gepaard met vrijblijvendheid ten aanzien van de inbreng van de klimaatpartners.
We constateren dat in deze fase het belangrijk is, dat we met alle betrokkenen uit
de stad onze schouders onder de opgave zetten. Dit vraagt een nieuwe strategie
waarbij we een nieuwe invulling geven aan het klimaatpartnerschap.
Om deze redenen zal in 2022 met klimaatpartners om tafel worden gegaan en de
nieuwe strategie aangekondigd worden. In de nieuwe vorm verwachten we van
alle klimaatpartners een actieve betrokkenheid in ten minste één duurzaamheidsproject in de stad. Klimaatpartners kunnen instappen op lopende projecten die zijn
terug te vinden op de projectenposter, of ze kunnen nieuwe projecten aandragen.
Het doel is om het netwerk van klimaatpartners weer warm, actief en meer betrokken te maken.
Bovenstaande zal in het begin tijd kosten, en er zal ook budget nodig zijn voor het
organiseren van bescheiden events met de klimaatpartners.
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Tot slot
De gemeente Wageningen streeft naar een zo goed als klimaatneutrale stad in
2040. In dit document wordt de route naar dit einddoel beschreven. Het gaat om
een heel complexe opgave die onze hele gemeenschap raakt. De invloedsfeer van
de gemeente is beperkt en meer dan ooit is dit een opgave waarin alle partijen in
de stad actief betrokken moeten zijn.
Of deze doelen binnen de genoemde mijlpalen behaald zullen worden hangt af van
verschillende factoren die voor een groot deel buiten de gemeentelijke invloedssfeer liggen. Denk hierbij aan factoren die spelen binnen onze gemeentegrenzen,
zoals de financiële mogelijkheden en bereidheid van partijen om bij te dragen aan
de opgave. Maar ook op landelijk en zelfs internationaal niveau zijn er ontwikkelingen die de snelheid van de transities zullen bepalen. Denk hierbij aan de snelheid
en grootte waarin rijksmiddelen beschikbaar gemaakt worden voor het nemen van
duurzaamheidsmaatregelen, of de snelheid waarin waterstof een realistische energiebron kan worden. Toch is er een belangrijke rol weggelegd voor de gemeente.
We moeten namelijk de regie nemen in de transitie naar een klimaatneutrale stad
door te werken aan de bewustwording van alle partijen in de stad op dit onderwerp, het faciliteren en versnellen van het proces en toe te werken naar collectieve
oplossingen. Ook zien we toe op participatie en inclusiviteit. Dit vraagt om voldoende capaciteit en middelen voor de gemeentelijke organisatie.
We hopen dat dit document u aan het denken heeft gezet en geïnspireerd heeft.
We hopen de komende jaren grote slagen te maken op het vlak van duurzaamheid
in Wageningen, waarbij we erg benieuwd zijn hoe dit hele proces zal verlopen en
de oplossingen eruit gaan zien. Een sterk netwerk van partners door de stad zal
randvoorwaardelijk blijken in deze transitie. Doet u mee?
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Bijlage routekaart

ENERGIETRANSITIE
CONTEXT
Nederlands Klimaatakkoord
• 49% minder CO2 in 2030
t.o.v. 1990
• 95% minder CO2 in 2050
t.o.v. 1990

AANPAK

Wat is een realistische
snelheid (3) voor de
energietransitie in Wageningen?
Dat begint bij weten waar we
nu staan (1) en waar we heen
willen (2).

DOELEN
Gelders Energie Akkoord
• 55% minder CO2-uitstoot in 2030
t.o.v. 1990
• 100% minder CO2-uitstoot in 2050
t.o.v. 1990
• 1,5% energiebesparing per jaar
• 16% duurzame energie in 2023

STAP 1:

Wageningen Klimaatplan 2017
• Klimaatneutraal excl. mobiliteit in
2030
• Mobiliteit klimaatneutraal in 2040
• Warmtetransitie t/m 2040

STAP 2:

Waar staat
Wageningen nu?
Inzicht in huidige stand
van zaken en de trend
van afgelopen jaren.

STAP 3:

Doel klimaatneutraal
Beschrijving van wat er
nodig is om klimaatneutraal
te zijn in Wageningen.
Verdieping op onderliggende
thema’s.

Welke route is realistisch?
Inzicht in versnellende en
vertragende factoren van de
energietransitie; haalbaar pad
voor gemeente, inwoners,
bedrijven en instellingen.

STAP 1: Waar staat Wageningen nu?
Van alle uitstoot is 94% energie-gerelateerd. Daarom richtten we ons daar op nu.
Ton CO2
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CO2-uitstoot, niveau 1990 en relatieve daling in % (rechts)
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Om te weten waar we naar toe
moeten, moeten we weten waar
we staan.
Wat gebeurt er al?
• Transitievisie Warmte, kansen
Parenco, huidige warmtenet
• Visie buitengebied; Zonnevelden in
pijplijn
• Besparing afgelopen jaren
• Samenwerking Klimaatpartners
• RES Foodvalley
• Project zon op sportcomplexen
18% van de woningen heeft
zonnepanelen

Energiegebruik per sector - Absoluut
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Nu is 3% van elektriciteit & warmte
hernieuwbaar; 5% van de elektriciteit wordt
al lokaal hernieuwbaar opgewekt.
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Aardgasgebruik woningen
Gasverbruik bedrijven en instellingen
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Elektriciteitsgebruik woningen
Eelektriciteitsverbruik bedrijven en instellingen

BRONNEN VAN WARMTE EN ELEKTRICITEIT DUS VERDUURZAMEN!
Duurzaam doen in Wageningen
In Wageningen wordt momenteel 1/3 van de
geschikte daken ingezet voor zonne-energie.
Zon op dak neemt een enorme vlucht: een
toename in de laatste twee jaar van 50%!
Ook de gemeente zelf blijft niet achter: zo zijn
er in 2020-2021 meer dan 2000 zonnepanelen
geplaatst op de Stadswerf en sportcomplexen
De Vlinder, De Tarthorst en De Aanloop.
Verouderde maar nog goede zonnepanelen van
sporthal De Vlinder hebben een tweede leven
gekregen in Roemenië.
Links: een dak vol zonnepanelen op sporthal
De Vlinder

Wat is 1 TJ?
De jaarlijkse productie van 1.235
zonnepanelen

28.436
m³ gas

7.053

kg waterstof

278.000
kWh

De productie van één offshore
windmolen gedurende 5 dagen
15 jaar lang één huis van energie
voorzien
Het energieverbruik van alle industrie
in Nederland in 55 seconden
Het jaarlijks verbruik van 107 Tesla’s

STAP 2: Doel klimaatneutraal
eindbeeld
Met behulp van een
scenario in het Energie
Transitie Model ontstaat
een mogelijk beeld van
een klimaatneutraal
Wageningen.
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Het maken van een eindbeeld
gebeurt in een aantal stappen:
Hoe verder we de toekomst in
moeten kijken, hoe meer de
onzekerheid toeneemt en de
nauwkeurigheid af neemt.
De grote lijnen zijn echter
helder; klimaatneutraal, verdere
elektrificatie en een spreiding van
technologieën.

Warmte bronnen

+

Wat zijn landelijke en
Europese ontwikkelingen
op het vlak van energie?
Resultaat:Verschillende
eindbeelden gebaseerd op
ontwikkelingen technieken,
politieke keuzes, mondiale uitrol
van energie, wetgeving etc.

=

Hoeveel energie moeten we
dan lokaal opwekken?
Resultaat: inzicht in
hoeveelheden en vorm van
gebruikte energie en mogelijke
opwekkers van energie.

De route is niet in betongegoten.
Ultradiepe geothermie is bijvoorbeeld als
bron nog niet volledig zeker, maar de
stappen ernaartoe zijn sowieso nodig.
Denk aan grootschalige woningisolatie,
aanleg warmtenetten op ‘startbronnen’
als restwarmte, tijdelijke bronnen en
piek/backup.

+

Wat zijn de lokale accenten?
Resultaat: inzicht in lokale
situatie van energiegebruik,
belangrijke sectoren, voorkeuren
eindoplossingen en aansluiting bij
plannen van de Regionale Energie
Strategie, gemeente en betrokken
klimaatpartners.

We kunnen niet altijd sneller, soms zijn we afhankelijk van Europese en landelijke ontwikkelingen.
We moeten daarom impact maken waar we kunnen en waar we invloed op hebben.

We maken de overstap van stoken
met aardgas naar duurzame
bronnen. In de toekomst verwarmen
we gebouwen in Wageningen met
ultradiepe geothermie en collectieveen individuele warmtepompen. Voor
de weinige industrie die we hebben,
gaat groene waterstof wellicht een rol
spelen.
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Voor een klimaatneutraal Wageningen is er een omslag nodig
van fossiel naar duurzaam in verbruik en bron.
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Opwekking
energie

We gaan energie zelf opwekken. Dat
doen we vooral met zonnepanelen en
windmolens. In de RES hebben we
afgesproken dat we 0,11 TWh gaan
opwekken vóór 2030. Samen met
opwek op daken kunnen we een grote
slag slaan in CO2-reductie.

1000

500

0

Mobiliteit

In mobiliteit zien we een grote trend
naar méér elektrisch rijden. Voor veel
vervoer zal dit de eindoplossing zijn.
Waar dit niet kan, zal er op waterstof
worden gereden of (hybride) op
duurzame brandstoffen.

Landbouw,
bedrijven en
industrie

Bedrijven gaan verduurzamen, door
zelf energie op te wekken, te isoleren
en hun processen klimaatneutraal
te maken. Veel zal afhangen van de
eigen ambitie en Europees en landelijk
beleid.

Energiebesparing

Energiebesparing is een belangrijke
pijler. Alle energie die we besparen,
hoeven we niet duurzaam op te
wekken. De belangrijkste bijdrage
zijn het isoleren van de gebouwde
omgeving en de overstap van
inefficiënte verbrandingsprocessen
naar elektrisch.

Gebruik
2018

Gebruik
Klimaatneutraal

Bronnen
Klimaatneutraal

Overig

Biomassa

Warmte uit omgeving
(warmtepompen)

Autobrandstoffen

Collectieve warmte

Diepe geothermie

Aardgas voor
gebouwde omgeving

Elektriciteit

Zonnepanelen

Waterstof

Besparing

Windturbines

Om klimaatneutraal te worden, moeten we ruim 16.000 woningen
en 6.000 woningequivalenten (=kantoren en instellingen)
verduurzamen, 14.000 auto’s vervangen door elektrische, 850 ha
landbouw verduurzamen, 110 industriebedrijven verduurzamen,
850.000m2 aan utiliteitsgebouwen aardgasvrij maken en 1847 TJ
duurzame energie opwekken.

300.000
100ha

=

13.600

3stuks

1763ton

18.000weq

Noot: Niet energie-gerelateerde uitstoot zoals methaanuitstoot van runderen of veenoxidatie horen bij de doelstelling klimaatneutraal maar zijn niet
meegenomen in de berekeningen.

STAP 3: WELKE ROUTE IS REALISTISCH?
1-3 jaar
Per thema zijn er duurzame
technieken voor te
bereiden en te realiseren.
Daarvoor moet rekening
gehouden worden met deze
ontwikkeltijd.

%
100

windturbine

Wat zijn de
lokale
ontwikkelingen
op het gebied
van de
energietransitie?

Wat is een
realistische
marsroute voor
Wageningen?
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2050

Duurzame elektriciteit
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We doen het samen:
inwoners, klimaatpartners,
bedrijven, instellingen en
de gemeente

”

“

Grote slagen
waar mogelijk:
focus op duurzame opwek
van elektriciteit & bedrijven
en instellingen

”

Energiebesparing bij bedrijven en kantoren komt op gang

Start wordt
gemaakt met
transitiegereed
maken woningen
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Elektrisch rijden
ook toegankelijk
voor middenen laag-segment

Isolatie wordt
in hoog tempo en
breed toegepast
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Geen fossiele voertuigen
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Vraag en aanbod van energie
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ROUTE NAAR KLIMAATNEUTRAAL

Duurzame Warmte
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omgevingswarmte

Wat is de bijdrage van
burgers, instellingen
en bedrijven?

”
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Wat zijn trends op het
vlak van energie?

Een transitie kost
nou eenmaal veel tijd. Voel waar
weinig weerstand is om door te
pakken.

aardgasvrij vastgoed

voorbereiding
jaar
jaar
realisatie

5-7 jaar

snelheid
bepalen
Hoe werkt de combinatie
van verschillende
energiesystemen en
wat betekent dit voor
de snelheid van de
energietransitie?

14 jaar

Klimaatneutraal

De onderdelen van de
energietransitie vragen
verschillende ontwikkeltijden.
Dit bepaalt hoe snel resultaat
wordt behaald.
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Verduurzaming industrie en landbouw

Oplevering 3 windturbines
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Oplevering zon op land: per keer 10 Ha
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Wat betekent het dat we als Wageningen
voorop willen lopen?
Dat betekent wel véél extra. Landelijk is het
elektriciteitsnet nog fossiel, waterstof nog van
aardgas en de rijksbijdrage is beperkt.
Dus moeten we zelf duurzame energie opwekken,
grote projecten versnellen, inwoners en bedrijven
overtuigen van de overstap en het aantrekkelijk
genoeg maken.

RAND
voorwaarden

Deze realisatie van de energietransitie in
Wageningen is mogelijk als:

Hernieuwbaar aanbod
Transitiesnelheid
Eenheid
Duurzame energie
%
Energiebesparing eindgebruik t.o.v. 2018 %
Duurzame elektriciteit
%
Zonnevelden
ha
Aantal WEQ transitiegereed
#
Aantal zero-emissie auto’s
#

Import waterstof
2018
18
0
4
0
5872
218

• Nieuwe financieringsinstrumenten beschikbaar
komen zodat bewoners en ondernemers
rendabel kunnen investeren.
• De netbeheerder tijdig netaansluitingen kan
realiseren bij duurzame energie projecten
• Er voldoende vakmensen beschikbaar zijn
• Voldoende medewerkers beschikbaar zijn
binnen de gemeente
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• Subsidieregelingen zoals SDE+ en
Postcoderoos beschikbaar blijven zolang er een
onrendabele top is
• Benodigde (innovatieve) opslagcapaciteit
gerealiseerd wordt om het onbalans tussen
energie vraag en aanbod op te lossen
• Individuele bewoners en ondernemers allemaal
meewerken aan deze transitie

