Effectmeting doelen
programma ENV2050
Deze informatiebrief bevat de jaarlijkse effectmeting
met een toelichting van diverse activiteiten en projecten
die worden uitgevoerd om de doelen te bereiken van het
programma ENV 2050: een energieneutraal Veenendaal
in 2050.
Voor de periode 2022-2025 heeft de raad eind 2021
een aantal concrete doelen voor de kortere termijn
gesteld. Deze staan in het programmaplan ENV 20222025. In deze effectmeting is de nulmeting in beeld
gebracht van de doelen per 1 januari 2022. Soms hebben
deze meetgegevens betrekking op een moment van
1 of 2 jaar daarvoor, omdat de dataverzameling pas
later beschikbaar komt. Dit is dan bij de grafiekjes
aangegeven. In het programmaplan zijn drie overalldoelstellingen voor de hele gemeente gesteld. Daarnaast
zijn per pijler op het gebied van Wonen, Werken,
Mobiliteit en de Gemeente als Voorbeeld diverse
concrete doelen gesteld voor 2025. Deze zijn hierna
achtereenvolgens in beeld gebracht.
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Overkoepelende doelstellingen 2025
Gemeente Veenendaal heeft zich als
doel gesteld om in 2025, ten opzichte
van 2014, 10% energie te besparen en
10% aardgas te besparen. Daarnaast
is het doel om in 2025 10% van het
totale energieverbruik duurzaam
op te wekken. Deze doelstellingen
komen voort uit het programmaplan ENV 2022-2025. De grafiekjes
hiernaast geven u inzicht in waar wij
op dit moment staan ten opzichte
van de doelstellingen. Twee van de
doelstellingen (energiebesparing en
duurzame opwek) meten we al sinds
de start van het programma in 2017.
De meting van aardgasbesparing
is nieuw toegevoegd omdat dit
extra informatie geeft over hoe
de warmtetransitie in Veenendaal
verloopt.

Sinds de meting in 2017 is het
energieverbruik juist toegenomen. Oorzaak
van deze toename is dat de nulmeting
plaatsvond tijdens de economische crisis
en omdat in de jaren daarna economisch
herstel plaatsvond. Met als gevolg meer
energieverbruik. Inmiddels zien we dat de
inspanningen van de afgelopen jaren vanuit
het programma een positief effect teweeg
hebben gebracht. We gaan uit van het verder
doorzetten van deze besparingstrend.
De aardgasbesparing wordt sinds het laatste
programmaplan als apart doel beoogd en
gemeten ten opzichte van 2019. Reden
hiervoor is dat de landelijke meting ook ten
opzichte van 2019 plaatsvindt. Omdat er
een extreme piek te zien is in de gemeten
besparing van aardgasverbruik per 1 januari
2022, hebben we het beoogde verbruik voor
2023 naar beneden bijgesteld. Als blijkt dat
de trend van 2022 toch doorzet, dan kan
gekeken worden of de doelstelling van 10%
voor 2025 naar boven bijgesteld kan worden.
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Overkoepelende doelstellingen 2025
De trend van een toename van duurzame
opwek in de hele gemeente is vanaf 2017
langzaam op gang gekomen. De doelstelling
van de vorige periode (5% in 2021) is
gehaald met een mooi resultaat van 5,3%.
De verwachting is dat we de komende
jaren een snellere stijging gaan zien door
de uitvoering van de vele kleine en grotere
zonneprojecten, met name op daken.
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Duurzaam Wonen
Gemeente Veenendaal ondersteunt
en faciliteert inwoners en bedrijven
bij het maken van de juiste keuzes
bij het verduurzamen. Op de korte
én de lange termijn. Daarbij zijn
juiste informatieverstrekking, inzicht
in mogelijkheden en investeringen
en advies op maat zeer belangrijk.
Zo communiceren we o.a. via
de website duurzaamveenendaal.
nl, hebben een fysiek punt in het
centrum met het Trefpunt#duurzaam
en communiceren we in De Rijnpost.

We zetten in op 1500 bezoeken, scans en
adviezen per jaar. (Grafiek 1). Uiteindelijk
streven we naar een aardgasreductie van
5% eind 2025. (Grafiek 2). De gemeente
ondersteunt hierbij particuliere initiatieven
met een coördinator en enthousiaste,
vrijwillige energieambassadeurs
(gemeentebreed).
In 2022 zijn we gestart met de eerste
buurtuitvoeringsplannen in Dragonderoost. Dat is de eerste wijk waarin we samen
met de inwoners aan de slag gaan met het
verduurzamen en uiteindelijk aardgasvrij
wonen. We zetten voor deze buurt in op 40%
aardgasreductie door middel van particuliere
initiatieven die door de gemeente
ondersteund worden. De energieopwek op
de daken van particulieren is 16,23 MW bij
de nulmeting begin 2022. Hiermee zetten we
in op een stijging naar 35,5 MW eind 2025.
(Grafiek 3).

Grafiek 1

Grafiek 2

Grafiek 3
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Duurzaam Wonen
Ook de woningcorporaties wekken
energie op hun daken op. In 2022 lagen er
13.000 zonnepanelen op de daken van alle
woningen in Veenendaal. De doelstellingen
van de woningcorporaties voor eind 2025
is een groei naar 20.000 zonnepanelen.
(Grafiek 4).
We ondersteunen de VVE’s actief door
ze te voorzien van energieadviezen
(40 VVE’s in 4 jaar) en ze te begeleiden
bij de besluitvorming (30 VVE’s in
4 jaar). Uiteindelijk streven we naar
20 VVE’s die eind 2025 gestart zijn met
de energiewerkzaamheden.

Grafiek 4

5

Doelstellingen 2025

Duurzaam Wonen

Duurzaam Werken

Duurzame Mobiliteit

Beheer en vastgoed

Energieopwek

Duurzaam Wonen
Wist u dat:
» …Woningcorporatie Veenvesters
(voorheen Patrimonium en VWS) in het
dit jaar opgeleverde renovatieproject
Westersingel 61-91 flink heeft
verduurzaamd? Een groot deel van
de 48 woningen heeft de nieuwe
isolatiestandaard gehaald en de rest zit
er dicht tegenaan!
» …We ook dit jaar van 28 september
t/m 8 oktober de week van duurzaam
Veenendaal organiseren?

» …De zorginstellingen in Veenendaal
die aangesloten zijn bij de Greendeal
Duurzame Zorg een koplopersgroep
gaan vormen? We streven naar een
groep van 3 koplopers eind 2025!

Grafiek 5

» …We als gemeente elk jaar 1
woningbouwproject willen realiseren dat
duurzamer gebouwd is dan de huidige
BENG-eisen?
Grafiek 6

» …We al gestart zijn met 2
buurtuitvoeringsplannen voor
aardgasvrije wijken in Dragonderoost en bedrijventerrein de Faktorij
- de Vendel waarmee we intensief
en planmatig kunnen begeleiden bij
energiemaatregelen?
Grafiek 7
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Duurzaam Werken
In nauwe samenwerking met
de Bedrijvenkring Ondernemend
Veenendaal is onze opdracht om
het bedrijfsleven te informeren en
motiveren om stappen te zetten
naar verduurzaming.
Het energieloket is hét aanspreekpunt
voor bedrijven; hier kan men terecht voor
advies. We zetten in op 100 bezoeken, scans
en adviezen per jaar. (Grafiek 8). Bij de
begeleiding van de SDE++ subsidie streven
we naar in totaal 100.000 zonnepanelen
op bedrijfsdaken gerealiseerd met SDE++beschikking, eind 2025 (Grafiek 9).

wel opgepakt! Met intensieve begeleiding
in het Buurtuitvoeringsplan (BUP)
aardgasvrij willen we eind 2024 10
bedrijven begeleid hebben met energie- en
aardgasbesparingsmaatregelen en eind
2025 25 bedrijven. (Grafiek 10). We streven
daarbij naar een aardgasbesparing op dit
BUP bedrijventerrein van 3% in 2024 en
uiteindelijk 10% eind 2025. (Grafiek 11).

Het energieconvenant voor bedrijven
(periode 2017-2021) krijgt een vervolg in
de vorm van inspirerende ambassadeurs.
Hiervoor hebben al 12 bedrijven zich
aangemeld. De proeftuinaanvraag
bij het rijk van € 4 miljoen euro voor
bedrijventerrein Faktorij De Vendel is
helaas niet gehonoreerd. In 2022 wordt
het verduurzamen van dit bedrijventerrein
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Duurzaam Werken

Grafiek 8

Grafiek 10

Grafiek 9

Grafiek 11

Grafiek 12

Grafiek 13
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Duurzaam Werken
Wettelijke normen voor duurzame kantoren
worden steeds strenger. Zo is er vanaf
2023 een label-C plicht voor kantoren.
Kantoren moeten dan minimaal energielabel
C hebben. Nu heeft 51% van de kantoren
label C of hoger. Met een intensieve
campagne in 2021 en 2022 zorgen we dat
alle pandeigenaren op de hoogte zijn en
advies kunnen ontvangen. Het is niet te
verwachten dat het percentage in 1 jaar van
51% naar 100% zal stijgen. Daarom gaan we
ervan uit dat 80% van de kantoren in 2023
voldoen aan de label C plicht. Vanaf 2024
is dit percentage kantoren met label C of
hoger wel op 100% gezet. (Grafiek 12). We
gaan ervan uit dat in 2024 wel elk kantoor
voorzien is van label C of hoger.

De omgevingsdienst (ODRU) heeft een
belangrijke taak bij het bewaken van de
energienormen van bedrijven. Ze kijken bij
bedrijfsbezoeken niet alleen of bedrijven
voldoen aan de eisen, maar geven ook tips
over energiebesparing en ze verwijzen door
naar het energieloket voor bedrijven als
er meer advies gewenst is. De bezoeken
van de ODRU worden de komen jaren
geïntensiveerd. Gestreefd wordt naar
in totaal 250 bezoeken tot en met 2025.
(Grafiek 13).

Wist u dat:
» …We op 23 mei onder begeleiding
van Ed Nijpels de slotbijeenkomst
van het energieconvenant hebben
georganiseerd waarbij de nieuwe
ambassadeurs voor bedrijven zich
hebben voorgesteld?
» …100% van de nieuwe bedrijfspanden
aardgasvrij gebouwd wordt?
» …Dat we de eerste
buurtuitvoeringsplannen aardgasvrij
begin 2024 aan de gemeenteraad
willen voorleggen?
» …De gemeente zich samen met de
BOV inspant om eind 2025 2 solar
carports te realiseren met in totaal
minimaal 1000 zonnepanelen?
» …De gemeente zich ook samen
met de BOV inspant om in 2025
1 pilotproject met kleinschalige
waterstofproductie te realiseren?
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Duurzame Mobiliteit
In 2022 zetten we actief in op
bewustwordings-acties en actieve
promotie voor het stimuleren
van duurzame mobiliteit en het
belang van bewegen. Zowel op het
gebied van woon – werkverkeer,
maar ook ouders en leerlingen van
basisscholen worden hierin actief
benaderd en betrokken.

meer in 2025. (Grafiek 14). Daarnaast streven
we naar meer dan een verdubbeling van het
aantal treinreizigers per dag op de 3 stations,
namelijk: van 3912 naar 8500 reizigers per
dag. (Grafiek 15).

Grafiek 15

Duurzaam autoverkeer

Om de uitstoot van mobiliteit te beperken
streven we naar meer voertuigen met een
duurzaam energieverbruik. Van 1321 nu naar
5000 eind 2025. (Grafiek 16). Daarbij streven
we ook naar een toename van het aantal
voertuigen op waterstof. Van 2 in 2024 naar
10 voertuigen eind 2025. (Grafiek 17).

Grafiek 16

Alternatieven voor de auto

Om zoveel mogelijk de alternatieven voor
de auto te stimuleren (OV, fietsen en lopen),
werken we onder meer aan het vergroten
van het aantal fietsparkeerplaatsen bij
OV-haltes in het centrum, namelijk: 500

Grafiek 14

Grafiek 17
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Duurzame mobiliteit
Laadpalen

Om het duurzame vervoer te stimuleren
hebben we een laadvisie opgesteld die
door middel van participatietrajecten met
bewoners verder uitgerold wordt. Ook
wordt de visie tweejaarlijks geactualiseerd
omdat het aantal elektrische auto’s neemt
snel toe onder invloed van landelijk en
lokaal stimuleringsbeleid. De snelle groei
van elektrisch rijden zal de komende jaren
een steeds groter effect krijgen op de CO2uitstoot door mobiliteit in Veenendaal.
Inmiddels zijn er 60 laadpalen in de

Wist u dat:
openbare ruimte gerealiseerd en we streven
naar 200 openbare laadpalen eind 2025.
1 laadpaal heeft steeds 2 oplaadpunten.
(Grafiek 18).

» …Uit de laatste metingen blijkt dat
52% van de verkeersbewegingen in
Veenendaal per auto en 30% per fiets
plaatsvindt?

Daarnaast zijn er zijn diverse pilotprojecten
gestart en afgerond waarbij inwoners
gedurende een periode van minstens een
maand de mogelijheid kregen om hun auto
in de avond op te laden bij één of meerdere
bedrijven. De ervaringen van deze pilots
waren positief.

» … We diverse bewustwordingsacties
rondom thuiswerken gerealiseerd
hebben?
» … We diverse snellaad locaties en
waterstofpunten gaan realiseren?

Grafiek 18
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Gemeente als voorbeeld (beheer en vastgoed)
Het verduurzamen van het
gemeentelijk vastgoed, grip
op energie, van energiebeheer
naar energiemanagement; ook
de gemeente zelf werkt aan een
duurzame toekomst voor haar eigen
gebouwen, voertuigen en overig
beheer (zoals openbare verlichting).
Dit alles wordt vastgelegd in
de CO2-prestatieladder. De
bijbehorende certificering is
van belang voor de gemeente!
In 2022 wordt onder andere
gewerkt aan de voorbereidingen
van het verduurzamen van het
gemeentehuis, de nieuwbouw van de
brandweerkazerne en het Integraal
Kindcentrum (IKC) in het Franse Gat.

Gemeentelijk vastgoed
verduurzamen
Voor de gehele vastgoedportefeuille van de
gemeente streven we naar een besparing
van 18% van fossiel energieverbruik ten
opzichte van 2020 (huidige laatste meting).
Onder de gehele vastgoedportefeuille
verstaan we, naast het gemeentehuis, ook
de sporthallen, de branweer, de bibliotheek
etc. (Grafiek 19). Zoals te zien is in de
grafiek gaat dit in sprongen. Dit is omdat
we uitgaan van verduurzamen op natuurlijke
onderhoudsmomenten (zie hiervoor
het vorig jaar vastgestelde Duurzaam
Meerjarenonderhoudsplan, DMOP).
Voor het algemene energieverbruik in alle
gemeentelijke gebouwen streven we naar
een energiebesparing van 25% eind 2025.
(Grafiek 20).

Met het nemen van energiebesparende
maatregelen in het gemeentehuis streven
we in dit gebouw naar een daling van
de CO2 uitstoot met 7% eind 2025 ten
opzichte van 2019, en een reductie van het
aardgasverbruik van 13%. De afgelopen
periode is echter juist een toename van het
aardgasverbruik geconstateerd (21% ten
opzichte van 2019). Door uitvoering van
diverse maatregelen, het efficiënter gebruik
maken van de ruimtes en verbetering van het
energiebeheer proberen we deze curve weer
om te buigen naar een besparing.
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Gemeente als voorbeeld (beheer en vastgoed)

Grafiek 19

Grafiek 20

Grafiek 21

Grafiek 22

Grafiek 23

Grafiek 24
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Gemeente als voorbeeld (beheer en vastgoed)
We streven naar 13% aardgasbesparing in het
gemeentehuis eind 2025 ten opzichte van
2019. (Grafiek 21). Het aandeel hernieuwbare
energie in alle verbruik van de gemeentelijke
vastgoedportefeuille willen we omhoog
brengen van de huidige 5% naar 27% eind
2025. (Grafiek 22).

50% van de voertuigen van de gemeente
eind 2025 rijdt op een duurzame brandstof.
Dat is op dit moment 24%. (Grafiek 23).
Ook het beheer van de openbare verlichting en
de verkeersinstallaties is een gemeentelijke
taak. Hierbij kan met led-verlichting een
grote energiebesparing gerealiseerd worden.
We streven naar een energiebesparing van
25% eind 2025 ten opzichte van begin 2022.
(Grafiek 24). 50% van de voertuigen van de
gemeente eind 2025 rijdt op een duurzame
brandstof. Dat is op dit moment 24%.

Wist u dat:
» …De thermostaat in het
gemeentehuis ook op 19 graden
staat?
» …De gemeente innovatieve
energieopwekkende gevelpanelen
gaat toepassen bij de renovatie van
het gemeentehuis?
» …100% van alle nieuwbouw
van het gemeentelijk vastgoed
energieneutraal gebouwd wordt?

Gemeentelijk wagenpark en verbruik
in openbare ruimte
De gemeente heeft een voorbeeldfunctie
voor inwoners, bedrijven, maatschappelijke
instellingen en medewerkers. Dit geldt ook
voor ons wagenpark. We streven er naar dat
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Gemeente als voorbeeld (energieopwek openbare ruimte)
Onderzoek naar de mogelijkheden
van energieopwek in de openbare
ruimte; dat doen we bijvoorbeeld
samen met andere gemeenten voor
een zonnelint, langs de A12. We
kijken ook naar de mogelijkheden
voor energieopwekking bij de
Rondweg-oost. Er lopen meerdere
onderzoeken naar solar carports
op openbare parkeerplaatsen in
Veenendaal. En vanzelfsprekend
krijgt de RES 1.0 in de regio
Foodvalley een vervolg met de
doorontwikkeling naar de RES 2.0.

Op veel plaatsen is men aan de slag met
de uitvoering van de in de RES 1.0 gemaakte
plannen. En daar gooit de netcongestie op
sommige locaties roet in het eten. Er wordt
dan ook naarstig gezocht naar een oplossing
en tegelijk vindt overleg plaats met bedrijven
hoe men op innovatieve manieren toch door
kan met verduurzamen, zoals: batterijopslag
op locatie, samenwerken met naastliggende
bedrijven, etc. Doordat de opwekprojecten
in de openbare ruimte een langere
voorbereidingstijd kennen (vergunningen,
participatie) streven we vanaf eind 2024 naar
een opwek van 0,5 MW en eind 2025 naar
een opwek van 1 MW. (Grafiek 25).
Bomen zijn bij uitstek afvangers, opvangers
en verwerkers van CO2. Met het regionale
en lokale groenbeleid wordt bekeken hoe
en waar er meer (grotere) bomen binnen
de gemeente geplant kunnen worden. Op
dit moment is 13% van het gemeentelijke
oppervlak bedekt met boomkruin. Hoe
meer boomkruin, hoe meer CO2 afvang

en opname. We streven naar een groei van
het boomkruin percentrage tot 17% van het
totale oppervlak eind 2025. (Grafiek 26).

Grafiek 25

Grafiek 26
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Gemeente als voorbeeld (energieopwek openbare ruimte)
Wist u dat:
» …We bij diverse sportterreinen
onderzoeken of de parkeerplaatsen
solar-carports kunnen worden?
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