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Tijdens de commissie WRG van 22 november jl. is de startnotitie besproken voor het laten
opstellen van de ‘Routekaart naar Verduurzaming Gemeentelijk Vastgoed Voorschoten’. Hierbij
zijn in de notulen de volgende toezeggingen van wethouder Lamers opgenomen:
-

de lijst met vastgoed wordt opgeschoond
in de routekaart zullen mijlpalen worden opgenomen
de wethouder komt terug op subsidiemaatregelen
er komt informatie over de relatie met de energiescan
de scan samenwerking met regiogemeenten wordt meegenomen.

Opschoning vastgoedlijst
Op de laatste pagina vindt u de opgeschoonde vastgoedlijst. Hierin zijn nu de panden
waarvoor verduurzaming relevanter geacht wordt, gescheiden van de minder/niet relevant
geachte panden. In de routekaart wordt deze scheiding aangehouden, of wel er wordt
aangegeven waarom geadviseerd wordt hiervan af te wijken.
Mijlpalen
Zoals in de startnotitie beschreven staat, zullen in de routekaart mijlpalen genoemd worden
die we moeten bereiken richting energieneutrale gebouwen. De verplichte mijlpalen zijn
gerelateerd aan energieneutraliteit in 2050, maar ook voor onze ambitie om in 2030
energieneutrale gebouwen te hebben, zullen mijlpalen voorgesteld worden.
Subsidiemogelijkheden
In de routekaart zal aandacht besteed worden aan de op dat moment geldende
subsidiemogelijkheden. Hierbij wordt, indien mogelijk, ook aandacht besteed aan het algehele
onderzoek naar subsidiemogelijkheden dat binnenkort in het college komt.
Relatie energiescan
Bij verduurzaming loont het zich eerst inzicht te krijgen in het energieverbruik, door
energiemonitoring. Met deze data wordt gekeken of er bespaard kan worden zonder
investeringen te doen (het laaghangend fruit). Daarnaast kan er verder verduurzaamd worden
door bouwkundige en installatietechnische aanpassingen te doen. Hiervoor is de routekaart
bedoeld. De stappen zien er daarmee als volgt uit:
1. Energieverbruik van alle gemeentelijke aansluitingen in kaart brengen (naast vastgoed ook
OV, Riool, VRI, facilitair, etc.) door energiemonitoring. Dit betreft installatie van slimme
meters bij alle aansluitingen en monitoringssoftware om het verbruik per uur inzichtelijk te
maken.
2. Aan de hand van deze energiemonitoring wordt gezocht naar besparingsmogelijkheden door
energieverbruik te koppelen aan de energievraag in een gebouw (verlichting etc.). Wanneer
het gasverbruik bijvoorbeeld niet overeenkomt met de openingstijden van een gebouw, kan
een andere inregeling van de gasketels zorgen dat ze minder gas verbruiken. Dit zijn
besparingsmogelijkheden zonder additionele investeringen te doen.

3. Vervolgens kan er verder verduurzaamd worden door bouwkundige en installatietechnische
aanpassingen te doen. Hiervoor zijn wel additionele investeringen nodig. Te denken valt hierbij
aan extra isolatie, isolatieglas, duurzame warmte- en elektra-opwekking, etc.
De in de begroting gereserveerde 45 k is bestemd voor de eerste twee stappen, en voor alle
gemeentelijke aansluitingen.
Samenwerking met regiogemeenten
Daar waar mogelijk, wordt ook op het gebied van verduurzaming samengewerkt met
buurgemeenten, zoals in het Holland Rijnland-verband.

