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“Energieneutraal” gewijzigd in “CO2neutraal”
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“… en het vertalen van de warmtevisie
naar een lokaal energietransitieplan in
2020, met daarin de verwachtte beste
alternatieven voor aardgas per wijk,
passend bij de planhorizon van het Rijk.”
2020 aangepast naar 2021.
“Daarnaast is in 2019 een
haalbaarheidsonderzoek voor aardgasvrije
Bomenbuurt afgerond”. Deze zin is
verwijderd.
“2040: 25% van ons elektriciteitsverbruik
wordt binnen de gemeente opgewekt en
75% wordt buiten de gemeentegrenzen
duurzaam opgewekt.”
2040 aangepast naar 2050.
“De Provincie Zuid-Holland is erg
terughoudend,…”.
Deze zin is verwijderd.
“Momenteel leasen wij een elektrische
deelauto en zijn bezig om dit aantal uit
te breiden tot vijf.”
Vijf gecorrigeerd naar vier.
“In 2018 wordt het vervoersknooppunt
station Lansingerland-Zoetermeer
geopend, waar trein, Randstadrail,
bus, auto en fiets bij elkaar komen.”
2018 gecorrigeerd naar 2019.
“2018-2019: opstellen en implementatie
nieuw afvalbeleid”
2018-2019 gewijzigd in 2019-2020
Nieuwe Lansinger Stroom verwijderd in
paragraaf 4.3 Betrokken Stakeholders.
“Zo wordt er bijvoorbeeld eind 2018 een
nieuw Nationaal klimaatakkoord
gepresenteerd.”
Gecorrigeerd in “Zo verwachten wij dat
het Nationale klimaatakkoord in 2019
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Toelichting
Er zijn geen eenduidige landelijke
definities voor de termen
‘energieneutraal’ en ‘CO 2-neutraal’.
Over het algemeen wordt er bij
energieneutraal aangenomen dat er
evenveel energie opgewekt wordt als er
wordt gebruikt. Aangezien de huidige
onderzoeken aangeven dat dit niet
mogelijk zal zijn voor de gehele
gemeente, zal ‘CO2-neutraal’ een meer
technisch correcte term zijn.
Typfout en inconsistent met andere
alinea’s.

Een dergelijk onderzoek zal onderdeel
vormen van de Transitievisie Warmte en
is daarom niet meer apart benoemd om
verwarring te voorkomen.
Typfout en inconsistent met andere
alinea’s.

Gecorrigeerd naar de actualiteit. De
Provincie Zuid-Holland is inmiddels
meer bezig met dit onderwerp.
Gecorrigeerd naar de actualiteit.

Gecorrigeerd naar de actualiteit.

Gecorrigeerd naar de actualiteit.

Genoemde partij is niet betrokken
geweest bij dit thema.
Gecorrigeerd naar de actualiteit

29

Diverse

vastgesteld wordt.”
"We werken hieraan vanuit een
programma, dat direct wordt aangestuurd
vanuit de te vormen directie."
gecorrigeerd naar “We werken hieraan
met een team van
duurzaamheidsadviseurs”.
Enkele taaltechnische correcties

Gecorrigeerd naar de nieuwe
organisatiestructuur.
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