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Motie maak ambitie energietransitie concreet 

De gemeenteraad van Delft, in vergadering bijeen op donderdag 31 januari 2019, ter bespreking van het 
bestuursprogramma 

Constaterende dat: 
• het bestuursprogramma in drie jaar een verdubbeling van de vermindering van CO2-uitstoot wil 

t.o.v. van 1990 (-19,5 % in 1990 - 2019 -19,5 % t.o.v. 1990, 2020 - 2022 -38% t.o.v. 1990), ni. 18,5 % 
minder in 2022 t.o.v. 2019. 

• Woorden in het bestuursprogramma over de noodzakelijke energietransitie niet vertaald worden in 
bijbehorende, meerjarige budgetten en in concrete acties. 

• Voorde energietransitie slechts € 300.000 is begroot in 2019 voor een roadmap en overleggen met 
belanghebbenden. 

• Technologieën worden ontwikkeld bij kennisinstellingen zoals de TU Delft of bij in Delft gevestigde 
bedrijven of waar dan ook in Nederland. 

• Dat volgens de energielabelatlas het gemiddeld energielabel van Delftse woningen D is. 

Overwegende dat: 
• De gemeente geen tijd te verliezen heeft om de verdubbeling van de vermindering van CO2-uitstoot 

waar te maken. 
• Snelle actie nodig is lettend op een wijk als Poptahof, waar juist mensen met lage inkomens in siecht 

geïsoleerde woningen de prijs betalen voor de stijgende energiekosten. 
• Energietransitie een technische en een gedragscomponent heeft en vanwege dit laatste 

woningcorporaties, WE's, particulieren en bedrijven gestimuleerd en geholpen moeten worden met 
de energietransitie. 

• Energietransitie meer omvat dan alleen inwoners bedienen met vragen over een aardgasvrij Delft. 
• Bestaande warmtesystemen niet vervangen, maar vernieuwd moeten worden. 

Draagt het college op: 
l. Een visie op de energietransitie te ontwikkelen, waarbij alle Delftenaren mee doen 
2. Woningcorporaties, particufieren, WE's en bedrijven te helpen met organiseren en uitvoeren van 

isolatieprogramma's en elektrificatie van verwarming. Ook met projectmatige, grootschalige en 
gelijktijdige uitvoeringen te ondersteunen, waardoor kostenvoordelen worden behaald. 

3. lsolatie en al dan niet gedeeltelijke elektrificatie van verwarming van woningen en bedrijven te 
stimuleren door te helpen bij aanschaf, bijvoorbeeld advisering en (voor)financiering van 
verwarmingsinstallaties bij woningcorporaties, WE's, particulieren en bedrijven, waar dat kan en 
vervanging vanaf heden t/m 2022 gewenst is. 

4. lnitiatieven van woningcorporaties, VVE's, particulieren en bedrijven die leiden tot minder CO2 
uitstoot financieel te belonen. Deze initiatieven kunnen gaan over gebouwen, maar ook over 
mobiliteit, mits het bijdraagt aan vermindering van CO2 uitstoot. 

5. Bestaande verwarmingssystemen niet te optimaliseren, maar eerst beoordelen of innovatieve 
technologie zo snel mogelijk toe te passen is en of hiervoor belemmerende gemeentelijke 
regelgeving aangepast moet worden. 

6. Een Sociaal Energietransitie Fonds op te zetten om belemmeringen voor inwoners met een beperkte 
financiële draagkracht weg te nemen, opdat iedereen meedoet met de energietransitie eventueel 
zonder extra kosten. 

En gaat over tot de orde van de dag. 
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