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Deze studie kijkt naar de effecten van de uitvoeringsagenda Energie-

transitie Gebouwde Omgeving op de uitstoot van broeikasgassen in de 

gemeente, en vanuit daar welke emissies verwacht worden in 2030.  

Op basis daarvan geeft de studie aanbevelingen voor nieuw beleid. 

 

Autonome ontwikkelingen: verwachte CO2-reductie 43% 

De uitstoot van broeikasgassen wordt niet enkel beïnvloed door het 

gemeentelijk beleid. Om deze reden is allereerst gekeken wat de 

verwachte ontwikkeling is van broeikasgassen in de gemeente Leiden 

zonder gemeentelijk beleid. Enkel uitgaande van landelijke trends en 

beleidsmaatregelen zoals meegenomen in de landelijke klimaat- en 

energieverkenning (zie Figuur 1). Gemeente Leiden heeft in deze trend 

een kleine, maar belangrijke rol in het handhaven van bestande wet- en 

regelgeving.  

 
Figuur 1 – Autonome ontwikkeling CO2-emissies gemeente Leiden 2030 

 

Leids beleid gebouwde omgeving: aanvullend 7% CO2-reductie 

De uitvoeringsagenda Energietransitie Gebouwde Omgeving kijkt enkel 

naar de maatregelen voor de woningen en gebouwen in de gemeente 

Leiden, en de opwek van hernieuwbare energie. In deze studie zijn de 

effecten van de huidige agenda (uitgevoerd en vastgesteld beleid) 

berekend.  

Dit leidt, wanneer al het beleid zoals vastgesteld daadwerkelijk wordt 

uitgevoerd, tot een aanvullende reductie van 21 kton CO2-equivalenten, 

zie Figuur 2. Deze reductie komt met name vanuit de voorgenomen 

plannen in de transitievisie warmte om gebouwen van het aardgas af te 

halen, en het verduurzamen van het warmtenet. De verwachte reductie in 

de broeikasgasuitstoot van de gebouwde omgeving in 2030 is 50%. 

 

Figuur 2 - Emissieprognose gebouwde omgeving Leiden 2030 

 
 

1 Samenvatting 
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Gevolgen totale CO2 emissies: 47% reductie in 2030  

Als we de reductie van het beleid gebouwde omgeving toevoegen aan de 

autonome ontwikkelingen voor heel Leiden dan verwachten wij dat de 

emissies in 2030 47% lager liggen dan in 1990. Dit is niet in een grafiek 

weergegeven aangezien Leiden ook op andere dossiers beleid voert wat 

leidt tot CO2-reductie, maar dit beleid niet is doorgerekend in deze studie. 

Dit geldt met name voor mobiliteit.  

 

Leiden goed op weg, maar veel hangt af van het werkelijk uitvoeren 

van beleid  

De gemeente heeft met beleidssporen uit de uitvoeringsagenda een goede 

basis voor de energietransitie in de gebouwde omgeving. De ambities voor 

de beleidssporen aardgasvrij en duurzame elektriciteitsopwekking zijn 

haalbaar, indien de gemeente haar voorgenomen beleid uit de transitie-

visie warmte volgens planning uitvoert, en aanvullend beleid inzet om zon 

op daken aanvullend te stimuleren. 

 

Energiebesparingsdoel 1,5%/jaar onbereikbaar door groei van de stad 

Leiden wil structureel ca. 600 TJ minder energie verbruiken in 2030.  

Het verbruik zal naar verwachting nagenoeg gelijk blijven. Waar er door 

voorgenomen isolatiemaatregelen minder energie benodigd is, stijgt de 

energievraag van de stad door de groei van de stad met 13.000 inwoners. 

Deze groei voegt ongeveer evenveel energieverbruik toe als dat er met het 

voorgenomen beleid bespaard wordt.  

Aanbevelingen  
Voer het vastgesteld beleid uit en los knelpunten op 
Het is met name het vastgestelde en voorgenomen beleid dat leidt tot 

CO2-reductie. Dit beleid is goed voor ca. 70% van de totaal berekende 

reductie van de uitvoeringsagenda Energietransitie. Het vastgestelde en 

voorgenomen beleid moet nog wel worden uitgevoerd door de gemeente 

Leiden of de regio. Hierbij is het ook nodig dat de gemeente Leiden zorgt 

dat knelpunten die uitvoering in de weg zitten worden weggenomen.  

Voor het behalen van het autonome pad is het met name belangrijk dat 

het Rijk haar vastgestelde beleid uitvoert.  

 

Denk bij het opstellen van beleid na over monitoring 
Om dit type evaluaties in de toekomst makkelijker te maken wordt 

geadviseerd om standaard bij het invoeren van beleid na te denken over 

wat er moet worden bijgehouden om de projectvoorgang te monitoren. 

Het kan helpen om een centraal persoon in de organisatie aan te wijzen 

die verantwoordelijk is voor de projectenmonitoring.  

 

Beeld van CO2-reductie in Leiden wordt completer door effecten 

mobiliteitsbeleid te bepalen 

Mobiliteit is verantwoordelijk voor bijna eenderde van de broeikasgas-

uitstoot in Leiden. In dit onderzoek is het mobiliteitsbeleid niet geëva-

lueerd. De verwachting is dat hier ook significante maatregelen zijn, zoals 

de aangekondigde zero-emissiezones en elektrificatie van het gemeente-

lijk wagenpark. De gemeente Leiden kan het gemeentelijke mobiliteits-

beleid in lijn met deze studie evalueren, om zo te kunnen zien wat het 

gecombineerde effect is op de CO2-uitstoot in de gemeente.  
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De Leidse gemeenteraad heeft op 9 juli 2020 ingestemd met de 

‘uitvoeringsagenda energietransitie gebouwde omgeving 2020-2023’.  

Met de komst van een nieuw college vindt de gemeente Leiden het 

belangrijk om de uitvoeringsagenda tussentijds te evalueren. Het is de 

ambitie om in 2023 een nieuw programma vast te stellen. 

 

De gemeente heeft CE Delft gevraagd de effecten van de uitvoerings-

agenda op de uitstoot van broeikasgassen in de gemeente te berekenen. 

Deze notitie presenteert de belangrijkste resultaten van de doorrekening 

en geeft antwoord op de volgende vraag: In hoeverre is de gemeente met 

de activiteiten uit de uitvoeringsagenda op de goede weg om haar 

doelstellingen voor de reductie van broeikasgassen te realiseren?  

Het doel is om de geleerde lessen uit deze evaluatie mee te nemen in het 

opstellen van een nieuwe uitvoeringsagenda.  

Methodiek 
Deze studie evalueert de effecten van de Uitvoeringsagenda ‘Energie-

transitie Gebouwde Omgeving 2020-2023’.  

 

Op het moment van schrijven van deze rapportage zijn gegevens over de 

daadwerkelijke emissies enkel bekend voor de jaren tot en met 2020.  

Eind 2020 was deze agenda net een half jaar van start. Hiernaast zijn de 

beleidsacties voor 2023 nog niet gestart. Op basis van openbare bronnen is 

er daarmee nog weinig bekend over de effecten van de agenda.  

 

Om deze reden wordt in deze studie een eigen inschatting gegeven van de 

te verwachten effecten van het uitgevoerde en voorgenomen beleid in de 

gemeente Leiden. Hiervoor zijn gegevens opgevraagd bij de gemeente 

Leiden over de resultaten van de acties die tot op heden zijn uitgevoerd, 

en welke plannen de gemeente Leiden heeft vastgesteld.  

 

Voor een toelichting op de berekeningsmethode en aanvullende resultaten 

van deze evaluatie, zie de monitoringsnotitie en het achtergrondrapport 

bij deze notitie. 

 

 
 

 

2 Aanleiding 

https://leiden.notubiz.nl/document/8666413/1
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De gemeente Leiden heeft op 9 juli 2020 ingestemd met de Uitvoerings-

agenda Energietransitie Gebouwde Omgeving 2020-2023.  

De uitvoeringsagenda bestaat uit een drietal beleidssporen: 

 

 
Pictogram Beleidsspoor Doelstelling 

 

Energie besparen 1,5% besparing per jaar 

 

Omschakelen naar een 

aardgasvrije stad 
Zes wijken aardgasvrij in 20351 

 

Duurzame opwek 10% toename per jaar 

 

 
In de volgende paragrafen volgt beknopt een overzicht van de genomen 

maatregelen op elk van deze sporen.  

________________________________ 
1  In de transitievisie warmte is aangegeven dat een specifieke planning samen met de wijk 

in de wijkaanpak wordt vastgesteld. Het streefjaar 2035 is daarmee losgelaten. 

Energie besparen 

Doelstelling 
De gemeentelijke doelstelling is om het totale energieverbruik van Leiden 

te verlagen met 1,5% per jaar. De regionale ambitie is om in te zetten op 

30% energiebesparing ten opzichte van het huidige energiegebruik (uit-

gangspunt 2020)2. 

Aanpak  
De gemeente Leiden zet in op het stimuleren van besparing van warmte en 

energie in de gebouwde omgeving van Leiden, zodat er minder midden/ 

hogetemperatuurwarmte nodig is. Dit doen zij met gerichte maatregelen 

voor drie doelgroepen:  

1. Particuliere woningeigenaren. 

2. Woningcorporaties. 

3. Maatschappelijke organisaties en bedrijven.  

Acties 

In Tabel 1 worden per doelgroep beknopt de acties uit de uitvoerings-

agenda beschreven, inclusief de meest belangrijke resultaten.  

  

2  In de uitvoeringsagenda staat niet expliciet genoemd wat bedoeld wordt met het ‘huidige 

energieverbruik’. In de programmabegroting wordt uitgegaan van het uitgangspunt in 

2020.  

3 Uitvoeringsagenda   
 

 

Dubbelklik voor icoon 
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Tabel 1 - Particuliere woningeigenaren  

Maatregel Resultaten 

Wijkambassadeurs ― We hebben geen aparte informatie ontvangen over 

wijkambassadeurs voor particuliere woningeigenaren.  

― Wel zijn wijkambassadeurs een onderdeel van de aanpak inclusieve 

energietransitie, zie hiervoor het kopje ‘inclusieve energie-

transitie’.  

Energiescans 

vve’s 

― In de periode 2020-2022 zijn er in totaal dertien vve’s bezocht voor 

een energiescan: acht in 2020 en vijf in 2021.  

― Er is niet bekend of deze scans al hebben geleid tot 

verduurzamingsmaatregelen. 

RRE-regeling3 ― Vanuit de landelijke RRE subsidieregeling werkt de gemeente 

Leiden samen met buurgemeenten aan het stimuleren van kleine 

isolerende maatregelen. De organisatie Klimaatroute voert deze 

maatregelen uit.  

In Leiden gaat het om de volgende acties: 

• Kleine Energiebesparende Maatregelen: tot en met september 

2022 zijn er 2784 vouchers geïnvesteerd/uitbetaald. Vouchers 

zijn bijvoorbeeld voor ledlampen en tochtstrips.  

• Klimaatroute Energiebesparingstraject: 1.897 vouchers. Er is 

niet precies bekend waar deze vouchers aan zijn besteed.  

• Grotere energiebesparende maatregelen: Er zijn in totaal 123 

grotere energiebesparende maatregelen genomen: denk hierbij 

aan isolatiemaatregelen (dak, gevel, vloer), hr++-glas en 

hybride warmtepompen. Daarnaast zijn er ook 87 keer zonne-

panelen geïnstalleerd. De energiebesparende maatregelen 

zorgen volgens Klimaatroute voor een besparing van ongeveer 

5.000 kWh elektriciteit en 27.000 m3 gas per jaar.  

Zet ‘m op 71! ― CE Delft heeft geen informatie ontvangen over de resultaten van 

deze maatregel. 

________________________________ 
3  Onder de RRE-regeling vallen naast energiebesparende maatregelen ook het plaatsen van 

zonnepanelen, deze komen in het hoofdstuk Opwekken van duurzame energie aan bod. 

Maatregel Resultaten 

Ondersteuning 

lokale initiatieven 

― CE Delft heeft geen informatie ontvangen over de resultaten van 

deze maatregel. 

Duurzaam 

Bouwloket 

― Duurzaam Bouwloket brengt energieadvies uit in de gemeente 

Leiden.  

― Van 1 januari t/m eind september 2022 zijn er 2.840 persoonlijke 

en digitale adviezen gegeven in 854 unieke woningen.  

― Binnen deze adviezen zijn o.a. bedrijven gezocht, subsidiechecks 

gebruikt, stappenplannen gestart en subsidie informatie toege-

stuurd. De adviezen zijn veruit het meest gericht op isoleren, 

gevolgd door verwarmen en koelen.  

― Voor eerdere jaren heeft CE Delft geen informatie ontvangen.  

We hebben ook geen prognose/doelstelling voor de jaren na 2022. 

Verstrekken 

duurzaamheids-

leningen 

― De Omgevingsdienst verzorgt de uitvoering van duurzaamheids-

leningen en het Duurzaamheidsfond Leiden Zakelijk. De duur-

zaamheidsleningen zijn bedoeld voor zowel particuliere woning-

eigenaren als maatschappelijk vastgoed.  

― Over de gehele periode (2016-2021) zijn er in totaal (woning-

eigenaren en maatschappelijk vastgoed) 346 verzoeken tot een 

lening ingediend, waarvan er uiteindelijk 255 zijn toegewezen.  

 

Tabel 2 - Woningcorporaties  

Maatregel Resultaten 

Prestatieafspraken Corporaties willen bijdragen aan de ambitie van de gemeente om 

woningen te verduurzamen en van het gas af te halen. Dit doen 

corporaties door te kijken naar spijtvrije maatregelen tijdens reno-

vatieprojecten, verwijderen van kookgas en uitrol van zonnepanelen. 

De gemeente werkt aan maatregelen op gebied van inclusieve 

energietransitie.   
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Tabel 3 - Maatschappelijke organisaties en bedrijven  

Categorie Maatregel Resultaten 

Bedrijfsvastgoed Energiescans ― In de periode 2020-2022 zijn er 158 scans 

uitgevoerd (62 in 2020, 70 in 2021 en 26 in 

2022).  

― In 2021 zijn er door 9 ondernemers concrete 

maatregelen uitgevoerd. Verder zijn er 20 

ondernemers van plan om maatregelen te 

nemen.  

― Vanuit de genomen maatregelen heeft de 

gemeente een inschatting gemaakt van de 

behaalde CO2-reductie.  

― In de winter ‘22-‘23 worden 35 extra scans 

uitgezet voor horeca.  

Verstrekken 

duurzaamheids-

leningen 

― Er zijn acht aanvragen ingediend bij Duurzaam-

heidsfonds Leiden Zakelijk. Er zijn tot nu toe 

nog geen leningen toegekend.  

Ondersteuning van 

bedrijventerreinen 

― CE Delft heeft geen informatie ontvangen over 

de resultaten van deze maatregel. 

Maatschappelijk 

vastgoed 

Uitvoeren van de 

Green Deal Scholen  

― Binnen de Green Deal Scholen worden er stap-

pen gezet, zoals het leggen van zonnepanelen. 

Dit overlapt met de actie Schooldakrevolutie, 

die verder wordt behandeld onder het kopje 

opwek van duurzame energie.  

Verstrekken 

duurzaamheids-

leningen 

― Er is één lening aangevraagd voor het onderwijs 

in 2018. Voor andere jaren is er geen informatie 

bekend over leningen bij scholen. 

Monumenten Project 

Verduurzamen 

monumenten 

― Van het Duurzaam Bouwloket zijn er diverse 

bijeenkomsten georganiseerd, en 69 maatwerk-

adviezen uitgegeven.  

Categorie Maatregel Resultaten 

Eigen vastgoed 25 gebouwen 

verduurzamen 

― De gemeente Leiden werkt aan de 

verduurzaming van haar eigen vastgoed. Op dit 

moment zijn er 5 gebouwen waarbij maat-

regelen worden voorbereid en zeven gebouwen 

die al gereed zijn.  

― De maatregelen leiden in totaal tot een 

besparing van 84.000 m3 gas en 840.000 kWh 

elektriciteit per jaar.  

Interne 

energiemonitoring 

― Monitoringsdashboard met kernindicatoren. 

 

  



 

  

 

 

8 220314 - Leidse energietransitie gebouwde omgeving -  Januari 2023 

Inclusieve energietransitie 
Naast de aanpak zoals beschreven in de uitvoeringsagenda zet de 
gemeente Leiden in op een inclusieve energietransitie. Binnen deze aan-
pak worden mensen die te maken hebben met energiearmoede geholpen 
met energiebesparende maatregelen. Deze aanpak is ondersteunend aan 
de drie bovengenoemde doelgroepen en overlapt ook voor een deel. We 
geven in Tabel 4 een beknopt overzicht van de acties binnen deze aanpak.  
 

Tabel 4 - Beknopt overzicht van de acties 

Categorie Maatregel Resultaten 

Energiebesparing 

kleine maat-

regelen 

Klimaatroute 

Leiden Noord 

― Energieadviezen en uitreiken kleine energie-

besparende maartregelen.  

― Er zijn in totaal 721 energieadviezen uitgevoerd en 

4.591 producten uitgedeeld, waaronder ledlampen, 

waterbesparende douchekoppen, tochtstrips en 

radiatorfolie. 

Just 4 You in 

de Hoven West 

― Energieadviezen en uitreiken kleine energie-

besparende maartregelen.  

― Bewoners hebben elkaar benaderd, waardoor er 

sprake was van olievlekwerking.  

― O.a. 250 woningen bezocht, >2.000 kleine 

energiebesparende producten uitgedeeld, zoals 

tochtstrips en waterbesparende douchekoppen.   

Wijk-

ambassadeurs 

― De Wijkambassadeurs verbinden tijdelijke en massa-

acties van Klimaatroute met bestaande structuren in 

de wijk.  

― Er zijn meerdere evenementen bezocht zoals het 

Amateurkunstfestival, Burendag in Leiden Noord en 

Merenwijk.  

― Daarnaast zijn er groepsgesprekken gevoerd, kleine 

energiebesparende producten uitgedeeld en met 

diverse organisaties acties georganiseerd. 

Categorie Maatregel Resultaten 

Studenten ― Er zijn 60 warmte-terug-win-douchebakken 

uitgedeeld bij studentenhuizen van DUWO. 

― Verder heeft Klimaatroute energiegesprekken 

gevoerd bij studenten. Het aantal is niet bekend, 

noch wat dit heeft opgeleverd. 

Klimaatroute in 

de Mors, 

Meerburg en 

voor SHWJ 

― Zelfde aanpak als Leiden Noord.  

― In totaal zijn er voor zover bekend 300 energie-

adviezen uitgevoerd en 1.894 kleine energie-

besparende producten uitgedeeld. 

Witgoed-

regeling 

― De witgoedregeling helpt minima om een onzuinige 

koelkast te vervangen door een zuinigere. 

― De regeling is op 2 november vastgesteld en er zijn 

nog geen concrete kwantitatieve gegevens 

beschikbaar.   

Ondersteunen 

particuliere 

huurders 

Mobiliseren 

huurders door 

Huurteam 

― In juli 2021 is de gemeente gestart met een Huur-

team om huurders te mobiliseren als huurcontracten 

niet op orde zijn. Deze taak wordt uitgevoerd door 

de organisatie Urbannerdam. 

― Er zijn nog geen gegevens beschikbaar over het 

concrete resultaat van deze maatregel. 

Ondersteunen 

woningeigenaren 

WOZ-waarde < 

NHG-grens  

Ontzorgen 

woning-

eigenaren bij 

isolatie-

maatregelen  

― Het doel is om 150 woningeigenaren te adviseren en 

dat 65 woningeigenaren twee of meer isolatie-

maatregelen nemen. De resultaten zijn nu nog niet 

bekend. 

― De ondersteuning wordt gedaan door de organisatie 

Susteen. 
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Aardgasvrije stad 

Doelstelling 
De gemeentelijke doelstelling is om in 2050 een aardgasvrije en klimaat-

neutrale gebouwde omgeving te hebben. In de uitvoeringsagenda was de 

ambitie geformuleerd om in 2035 reeds een zestal wijken aardgasvrij en 

klimaatneutraal te hebben gerealiseerd. In de transitievisie warmte zijn 

deze wijken geselecteerd, maar is het streefjaar 2035 losgelaten. 

 
Aanpak  
De gemeente Leiden voert de regie op de energie- en warmtetransitie 

door samen met bewoners en gebouweigenaren te bepalen wat per wijk de 

beste oplossing is voor warmte en stroom: warmtenetten, warmtepompen, 

volledig elektrisch of nog anders. 

 
Acties 
In Tabel 5 worden beknopt de acties uit de uitvoeringsagenda beschreven, 

inclusief de meest belangrijke resultaten.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 3 - Transitievisie warmte  

 
Bron: De omschakeling naar een aardgasvrij Leiden 

 

 

 

 

file:///C:/Users/DvV/Downloads/22.0024%20Bijlage%201%20de%20omschakeling%20naar%20een%20aardgasvrij%20Leiden%20(1).pdf
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Tabel 5 - Beknopte acties uitvoeringsagenda inclusief meest belangrijke resultaten 

 

 

 

Maatregel Resultaat 

Uitvoeren wijk- en 

buurtaanpakken  

― Wijkstrategie Zuidwest  

― Buurtaanpak Waardeiland 

en de Waard 

― Wijkstrategie Merenwijk 

― Buurtaanpak Meerburg 

― Wijkstrategie Stevenshof  

― Buurtinitiatief Haagweg-

Zuid  

― Verdichting bestaand 

warmtenet de Mors, Noord 

en Meerburg 

Vanuit de TVW zijn er wijken geselecteerd waarvoor er 

een wijkaanpak wordt opgesteld en uitgevoerd. Hieronder 

een beknopt overzicht van de plannen:  

― Ontwikkelen van een nieuw warmtenet in Zuidwest. 

Het gaat om ongeveer 7.500 woningen die nu nog niet 

zijn aangesloten op een warmtenet.  

― Lokaal warmtenet buurten Waardeiland en de Waard. 

Het gaat om ongeveer 1.500 woningen.  

― Een mix van warmtenetoplossingen in de Merenwijk. 

Het gaat om ongeveer 4.100 woningen die nu nog niet 

zijn aangesloten op een warmtenet.  

― Verdichting warmtenet buurt Meerburg. Het gaat om 

ruim 1.100 woningen.  

― Kookgasvrij maken Stevenshof. Het gaat om ongeveer 

4.700 woningen.  

― Lokaal warmtenet in corporatiewoningen Haagweg-

Zuid. Het gaat om ongeveer 1.000 woningen.  

― Uitbreiding bestaand warmtenet naar nabijgelegen  

(<200 m) corporatiewoningen Mors, Noord en Meerburg. 

Het gaat om ongeveer 1.200 woningen.  

― Verlagen retourtemperatuur bestaand warmtenet naar 

MT-niveau zodat meer bronnen en woningen kunnen 

worden gebruikt. Vattenfall concludeert dat dit moge-

lijk is, maar staat of valt met de isolatiesnelheid van 

aangesloten woningen. 

Onderzoeken uitbreiden 

warmtenet 

― In de TVW is opgenomen in welke buurten/wijken het 

warmtenet mogelijk wordt uitgebreid.  

― De wijken waar concrete plannen zijn gemaakt zijn 

genoemd bij de wijkaanpakken.  

Maatregel Resultaat 

TVW opstellen ― De TVW is opgesteld en goedgekeurd door de 

raad.  

Onderzoek en beleidsvorming ― Er lopen diverse onderzoeken die onder-

steunend zijn aan de beleidsvorming voor een 

aardgasvrije stad.  

― Een concreet voorbeeld is de oplevering van de 

Grand Designstudie over de regie op de onder-

grond.  

― De onderzoeken op het gebied van duurzame 

warmtebronnen worden genoemd bij het 

‘opwekken duurzame energie’. 

Vormgeven samenwerking ― Binnen de RES-regio wordt er voornamelijk 

samengewerkt op het gebied van hernieuwbare 

opwek van elektriciteit.  

― In de voortgangsrapportage van de Warmte 

Leidse regio wordt ingegaan op de voortgang 

van warmte in de regio.  

― Naast deze rapportage is er op dit moment 

geen formeel overzicht binnen de gemeente 

Leiden op de maatregelen m.b.t. 

samenwerking op het gebied van warmte. Dit 

wordt in Q2 van 2023 verwacht. 
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Opwekken van duurzame energie 

Doelstelling 
De gemeentelijke doelstelling in de uitvoeringsagenda is om elk jaar een 
stijging van 10% lokaal opgewekte duurzame energie te realiseren en om 
vanaf 2023 een significante stijging van de duurzaamheidsprestatie van de 
warmte uit het warmtenet te hebben.  

Aanpak  
Door regionaal de samenwerking aan te gaan in de RES-regio Holland 

Rijnland, het faciliteren van de restwarmtelevering uit Rotterdam en het 

stimuleren van de opwek van lokale duurzame energie (vooral lage tempe-

ratuur) in de gebouwde omgeving van Leiden werkt de gemeente Leiden 

aan het verhogen van het aandeel lokaal duurzaam opgewekte en 

gebruikte energie.  

Acties 
In Tabel 6 worden beknopt de acties uit de uitvoeringsagenda beschreven, 
inclusief de meest belangrijke resultaten.  
 
 
 
 
 
 
 
 

________________________________ 
4  Deze actie wordt in het uitvoeringsprogramma onder de beleidsroute energie besparen 

genoemd, maar in deze evaluatie nemen wij hem mee onder duurzame opwek omdat het 

om opwek van elektriciteit gaat. 

Tabel 6 - Beknopt acties uit de uitvoeringsagenda beschreven, inclusief de meest 

belangrijke resultaten 

Maatregel Resultaten 

RES opstellen, kaders 

opstellen voor zon- wind-

projecten 

― De overheden in de RES regio Holland-Rijnland, 

waaronder de gemeente Leiden, hebben de RES 1.0 

vastgesteld. 

Regisseursrol gemeente, 

duidelijk krijgen vraag 

― Al voor het opstellen van de uitvoeringsagenda heeft de 

gemeente Leiden een handelingsperspectief vastgesteld.  

― Regionaal wordt er verder gewerkt aan de rol van de 

gemeente via de Routekaart warmte in de Leidse Regio. 

Hierbinnen wordt een voorstel ontwikkeld voor de 

gewenste organisatievorm, en krijgt de rol van de 

gemeente nadere vorm. 

Meekijken met pilots voor 

lokale duurzame warmte-

bronnen  

― De gemeente kijkt mee bij een aantal pilots, zoals het 

onderzoek naar aquathermie in Poelgeest, en de ont-

wikkeling van geothermie. Er zijn geen concrete 

resultaten bekend over wat het meekijken met deze 

pilots concreet heeft opgeleverd.  

Verduurzaming maatschap-

pelijk vastgoed4 (o.a. 

Schooldakrevolutie) 

― Onder verduurzaming maatschappelijk vastgoed vallen de 

Green Deal onderwijs, de Schooldakrevolutie en andere 

acties rondom de opwek op maatschappelijk vastgoed. 

― Er zijn tussen 2013 en 2019 ongeveer 700 panelen op 

gymzalen gelegd, 2.600 op schooldaken en 400 op overig 

maatschappelijk vastgoed. In totaal gaat het om 

ongeveer 880.000 kWh per jaar. 

RRE5 ― Uit de ontvangen gegevens van Klimaatroute blijkt dat 

onder de RRE-regeling 87 keer zonnepanelen zijn 

gerealiseerd, waarbij 230.000 kWh wordt opgewekt.  

― Onze inschatting is dat het om 650-700 panelen gaat. 

5  Onder de RRE-regeling vallen ook energiebesparende maatregelen, die zijn reeds bij het 

hoofdstuk energiebesparing aan bod gekomen. 

https://online.ibabs.eu/ibabsapi/publicdownload.aspx?site=regio071&id=eeabd331-55bc-4a6c-9c4c-4f1aee01ecfa
https://leiden.parlaeus.nl/user/search/action=showgb/item=16257/B_29_Bijlage_2_Warmte_in_de_Leidse_regio__een_routekaart_naar_aardgasvrij_door_regionale_samenwerking.pdf
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Maatregel Resultaten 

Verduurzaming eigen 

vastgoed 

― Bij de verduurzaming van het eigen vastgoed wordt er bij 

sommige gebouwen teruggeleverd aan het net. Het gaat 

hier om ongeveer 10.000 kWh. 

Plan van Aanpak Zon op Dak ― Routekaart zon op dak opgesteld vanuit RES-regio Holland 

Rijnland. 

― De afgelopen jaren is er een explosieve stijging van zon-

pv geweest. Tussen 2019 en 2021 is de hoeveelheid 

zonne-energie gestegen van 43 naar 81 TJ. Deze groei is 

autonoom, en niet toe te wijzen aan de routekaart. 

Aanpassen welstandsnota ― De Welstandsnota is aangepast tot de ‘verordening op de 

gemeentelijke adviescommissie omgevingskwaliteit 

Leiden.’ Op verzoek van de raad komt de eis voor een 

vaste kleur zonnepanelen in de zuidelijke schil van 

Leiden te vervallen. 

Verstrekken duurzaam-

heidsleningen 

― Meegenomen onder 2.1 Energie besparen. 

https://leiden.parlaeus.nl/user/search/action=showgb/item=14834/.pdf


 

  

 

 

13 220314 - Leidse energietransitie gebouwde omgeving -  Januari 2023 

In dit hoofdstuk kijken we naar de effecten van het beleid uit de 

Uitvoeringsagenda Gebouwde Omgeving van de gemeente Leiden.  

We kijken in dit hoofdstuk eerst naar de huidige emissies, en vervolgens 

naar de trends en verwachtingen van de broeikasgasemissies in de 

gemeente op basis van landelijk beleid. Daarna gaan we dieper in op de 

emissies van de gebouwde omgeving, en de effecten van het beleid uit de 

uitvoeringsagenda op de CO2-emissies en het aandeel duurzame energie-

opwekking in de gemeente Leiden.  

Huidige emissies Leiden 
In 2019 kwam er in de gemeente Leiden 505 kton CO2-eq.6 vrij.  
We gebruiken in deze evaluatie het jaar 2019 als basisjaar. Hoewel 
gegevens voor 2020 wel beschikbaar zijn, was 2020 door de coronacrisis 
een afwijkend jaar waarin incidenteel minder energie werd verbruikt. 
 
Figuur 4 laat zien hoe de emissies over de sectoren in Leiden zijn ver-
deeld. Huishoudens en diensten (samen de gebouwde omgeving) zijn hierin 
het belangrijkst; goed voor ruim 60% van de uitstoot. De uitstoot van 
huishoudens in huur- en koopwoningen is ongeveer gelijk aan elkaar.  
In de sector diensten komt circa 60% de meeste uitstoot vrij binnen de 
publieke dienstverlening, met name de zorg en het onderwijs.  
 
Verder is de mobiliteitssector met 153 kton een bron van 30% van de 
emissies. Ongeveer de helft hiervan is wegverkeer in de gemeente, de rest 
komt voornamelijk vrij op de A4 en A44. Vergeleken met andere gemeen-
ten heeft Leiden een kleine opgave in de sectoren industrie en landbouw.  
 

________________________________ 
6  In deze studie zijn de emissies van overige broeikasgassen (BKG), zoals lachgas (N2O), 

methaan (CH4) en fluorhoudende gassen (F-gassen), omgerekend naar CO2-equivalenten. 

Figuur 4 – Emissies broeikasgassen Leiden in 2019 in kton CO2-eq. naar sector 

 

Autonome ontwikkelingen CO2-emissies gemeente 
Leiden 
In het vervolg van de studie kijken we naar de ontwikkelingen in de 

gemeente Leiden voor 2030. Dit sluit aan bij de ambities van het Klimaat-

akkoord, dat Leiden ook heeft ondertekend. In het Klimaatakkoord is vast-

gelegd dat Nederland zich inspant voor 49% reductie voor 2030 en 95% voor 

2050. Nationaal is het doel voor 2030 inmiddels verhoogd naar 55%.  

Leiden sluit aan op de doelstelling om in 2050 (vrijwel) klimaatneutraal te 

zijn, maar heeft zelf geen doelstelling voor 2030.  

Dit gebeurt met de zogenoemde Global Warming Potentials (GWP). Eén kilogram  

CO2-equivalent staat gelijk aan de broeikaswerking van één kilogram CO2. 

4 Effecten van het 
beleid 
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De emissies in Leiden zullen tussen nu en 2030 door autonome ontwikke-

lingen veranderen. Denk hierbij aan de groei van de stad, en het beleid 

vanuit de rijksoverheid (subsidies en nieuwe wetgeving) en de groeiende 

bewustwording in Nederland van de noodzaak tot verduurzaming.  

 

Hierom maken we op basis van deze trendverwachtingen uit de Landelijke 

Klimaat- en Energieverkenning en de groeiprognoses in de gemeente 

Leiden een prognose van wat de uitstoot zal zijn in 2030. De prognose-

methodiek omschrijven we in meer detail in de achtergrondnotitie. 

 

Een belangrijke ontwikkeling voor de uitstootprognose is de groei van de 

gemeente. Naar verwachting groeit Leiden tussen nu en 2030 met 13.000 

inwoners en 12.500 woningen. Hiermee stijgt de energievraag, bijvoor-

beeld door vraag naar verwarming, apparaatgebruik en vervoer.  

Ook gebruiken de nieuwe inwoners extra diensten in de stad. Hierdoor 

stijgen de emissies in Leiden.  

 

Aan de andere kant zal de uitstoot door landelijke ontwikkelingen en 

beleid ook dalen. Zo wordt door inzet van wind en zon de elektriciteitsmix 

steeds duurzamer. Door klimaatverandering is Nederland steeds warmer, 

waardoor de verwarming minder vaak aan hoeft, maar er wel steeds meer 

airco’s worden gebruikt. Leiden draagt met haar beleid ook (indirect) bij 

aan deze daling. Dat wordt op de volgende pagina verder uitgelegd. 

 

In ons prognosemodel nemen we dit soort autonome ontwikkelingen mee 

om tot een emissieprognose in 2030 te komen. Daarnaast kijken we ook 

naar een aantal (inter)nationale beleidsmaatregelen. Denk bijvoorbeeld 

aan groen industriebeleid, of richtlijnen waardoor nieuwe apparaten 

steeds energiezuiniger zijn. 

 
Figuur 5 laat de prognose zien. In 2030 daalt de uitstoot ten opzichte van 

2019 met 188 kton. Deze emissiedaling richting 2030 komt voornamelijk 

door duurzamer opgewekte elektriciteit.  

 

Ten opzichte van 1990 is dit een reductie van 43%, met een totale 

onzekerheidsmarge van ca. 10%. Leiden heeft zich met ondertekening van 

het Klimaatakkoord gecommitteerd aan een nationaal reductiedoel van 

49% in 2030. Ter illustratie is dit doel ook in het figuur weergegeven. 

 

Figuur 5 – Ontwikkeling CO2-emissies gemeente Leiden, historisch en basisprognose 
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Bijdrage gemeente Leiden aan autonome daling beperkt 
De gemeente heeft geen of zeer beperkt invloed op de autonome ontwik-

kelingen, maar op onderdelen is haar beleid wel noodzakelijk voor de 

autonome dalingen. Voorbeeld hiervan is bijvoorbeeld het actief hand-

haven van de verschillende landelijke wet- en regelgeving, zoals de 

energiebesparingsplicht bedrijven en instellingen uit de Wet milieubeheer, 

en het handhaven van de energiebesparingsplicht bij kantoren.  

 

Hoewel we de groei van opwek van duurzame elektriciteit als landelijke 

ontwikkeling beschouwen, draagt de gemeente hier ook zelf aan bij.  

PBL (zie KEV 2022) verwacht dat in 2030 85% van de elektriciteit met zon 

en wind wordt opgewekt. Deze opgave vult Nederland in met wind-op-zee 

en inspanningen vanuit de RES-regio’s. Leiden zet in op 271 TJ 

hernieuwbare energieopwekking vanuit zon-op-dak, en draagt zo bij aan 

de landelijke ontwikkeling.  

Verdieping: verhouding tot routekaart naar een 

klimaatneutraal Leiden in 2050 
In 2021 is de routekaart naar een klimaatneutraal Leiden opgesteld.  

Deze routekaart bevat een inschatting van de toekomstige energievraag in 

Leiden in 2030. In onze inschatting voor 2030 kijken we niet naar de 

effecten op energie, maar op CO2. Wel schatten we daarbij de energie-

vraag in. 

 

De scenario’s van de routekaart uit 2021 zijn niet gebaseerd op reeds 

ingezet beleid, maar bevatten inschattingen wat realistische resultaten 

zouden kunnen zijn in 2030, en wat het effect daarvan is op het energie-

gebruik in de gemeente Leiden. Hierdoor is niet zichtbaar hoever de 

gemeente komt met haar huidige inzet, maar wel waar de gemeente komt 

als de in de routekaart ingeschatte effecten worden gehaald.  

De Routekaart geeft daarmee input voor het beleid van de gemeente 

Leiden, maar is geen evaluatie van de effecten van het beleid. 

 

Figuur 6 – 2030-scenario routekaart klimaatneutraal Leiden 

 
Bron: Routekaart Leiden, Overmorgen 2021. 

 

 
Het energieverbruik ligt in 2030 volgens onze prognose 500 TJ hoger dan in 

de routekaart. We voorzien met name meer verbruik van stadswarmte en 

motorbrandstoffen. 

  

https://open.overheid.nl/repository/ronl-5a9dcec34fbd3fb7e7e494534297157396d6ef06/1/pdf/pbl-klimaat-en-energieverkenning-2022.pdf
https://leiden.notubiz.nl/document/10373047/1#search=%22routekaart%20leiden%20klimaatneutraal%22
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Effecten beleid op CO2-uitstoot gebouwde omgeving  
In deze paragraaf gaan we in op de concrete CO2-effecten van de uit-

voeringsagenda. Hierbij kijken we naar een selectie van de maatregelen 

die in Hoofstuk 2 zijn weergegeven.  

Niet al het beleid is meetbaar 
Niet alle maatregelen uit de uitvoeringsagenda hebben een meetbaar 

effect op de broeikasgasemissies in de gemeente. Een van de redenen 

hiervoor is dat bepaalde typen beleidsmaatregelen op een indirecte 

manier bijdragen aan CO2-reductie. Hoe actiever de rol van de gemeente 

in de realisatie van een beleidsmaatregel, hoe meer het gevoerde beleid 

een directe vertaling heeft naar een effect. Figuur 7 geeft dit schematisch 

weer. 

 

Figuur 7 – Meetbaarheid van het effect van verschillende typen beleidsmaatregelen 

 

 

 

Vaak gaat het gemeentelijke beleid niet over het uitvoeren van concrete 

acties, maar zorgt beleid ervoor dat de juiste randvoorwaarden aanwezig 

zijn die inwoners en andere partijen in de gemeente inspireren tot of 

ondersteunen bij verduurzaming. Denk hierbij aan het informeren van 

bewoners, het bijeenbrengen van partijen, enzovoort. Deze acties zijn 

niet overbodig: ze zorgen voor het fundament waarop gewerkt kan worden 

aan het verduurzamen van de gemeente.  

 

Het effect van deze acties is echter indirect en kan niet één-op-één 

worden toegewezen aan de beleidsinspanning: als een bewoner een 

warmtepomp installeert, komt dit dan door de beleidsvisie van de 

gemeente Leiden of door de informatiecampagne van de gemeente?  

Of had de bewoner de warmtepomp ook geïnstalleerd zonder deze 

maatregelen? 

Effect van meegenomen acties 
In Tabel 7 zijn de effecten van de acties waarvoor een effectberekening is 
gedaan weergegeven, inclusief het berekende effect. Maatregelen die hier 
niet in zijn meegenomen zijn bijvoorbeeld randvoorwaardelijke acties 
zonder direct CO2-effect op energieopwekking, of maatregelen waarvan 
onvoldoende informatie beschikbaar was om een berekening van het effect 
te kunnen doen. 
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Tabel 7 – Acties meegenomen in bepaling van de effecten van het beleid 

Uitvoeringslijn Actie Status Effect in 2030  

Energie besparen 

(ton CO2-eq.) 

Energiebesparingsbeleid Totaal 2.120 

Duurzaamheidsleningen 2024-2030 Voorgenomen 820 

Verduurzamen eigen vastgoed Vastgesteld 310 

Duurzaamheidsleningen 2020-2021 Gerealiseerd 270 

Duurzaamheidsleningen 2022-2023 Vastgesteld 270 

Acties inclusieve energietransitie Gerealiseerd en 

vastgesteld 

200 

RRE-regeling Gerealiseerd 200 

Energiescans Gerealiseerd 50 

Aardgasvrije stad 

(ton CO2-eq.) 

Wijk- en buurtaanpakken aardgasvrij Totaal  14.360 

Wijkstrategie Zuidwest Voorgenomen 5.250 

Buurtaanpak Waardeiland en de 

Waard 

2.860 

Wijkstrategie Merenwijk 2.830 

Buurtaanpak Meerburg 1.090 

Wijkstrategie Stevenshof 840 

Buurtinitiatief Haagweg-Zuid 770 

Verdichting corporatiewoningen in de 

Mors, Noord en Meerburg 

710 

Bronnenstrategie (verduurzaming 

warmtenet) 

Totaal Minimaal  6.420 

Maximaal 16.060 

Effect bronnenstrategie op bestaande 

aansluitingen 

Voorgenomen Minimaal   4.090 

Maximaal 10.230 

Effect bronnenstrategie op nieuwe 

aansluitingen wijk- en 

buurtaanpakken 

Minimaal   2.330 

Maximaal 5.830 

Opwekken duur-

zame energie 

(TJ) 

Energieopwek Totaal 7,49 

Duurzaamheidsleningen Vastgesteld 3,47 

Schooldakrevolutie Gerealiseerd 3,16 

RRE-regeling Gerealiseerd 0,83 

Verduurzamen eigen vastgoed Vastgesteld 0,04 

 
In Figuur 8 is een overzicht opgenomen van het effect van de verschillende 
maatregelen op de CO2-uitstoot.  
 

Figuur 8 – Overzicht effect van de doorgerekende acties 

 
 
 
Te zien is dat het grootste effect bereikt wordt met de voorgenomen 
aanpakken om wijken en buurten aardgasvrij te maken. We zijn er hierbij 
van uitgegaan dat in 2030 slechts een deel van de gebouwen in de aan-
pakken is aangesloten op het warmtenet. We baseren de realisatie-
percentages in 2030 op de meerjarenbegroting van de gemeente. Uit deze 
begroting volgt dat in 2030 in totaal 58% van de woningen die aangesloten 
moeten worden op het warmtenet daadwerkelijk zijn aangesloten.  
 
Daarnaast heeft de voorgenomen het verduurzamen van de warmte op het 
warmtenet een grote impact. Dit is de meest onzekere factor in deze 
prognose. Het verduurzamen van het warmtenet heeft een grote invloed 
op het effect van de wijk- en buurtaanpakken (14,4 kton) en de bronnen-
strategie (4,1 kton). Wij zijn in de prognose uitgegaan van een conser-
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vatieve emissiefactorwaarde (zie ook pagina 22). Wanneer alle beoogde 
plannen worden gerealiseerd kan er in 2030 een additionele reductie zijn,  
tot maximaal 10 kton. Dit hangt met name af van de realisatie van 
WarmtelinQ, maar ook van overige warmtebronnen (geothermie, aqua-
thermie, duurzame piekvoorziening). 
 
De effecten van de energiebesparingsacties zijn kleiner, maar dit zijn wel 
effecten die nu al gerealiseerd worden, in tegenstelling tot het voor-
genomen beleid. 

Totaalbeeld gebouwde omgeving 
De acties uit de uitvoeringsagenda Gebouwde Omgeving Leiden in 2030 tot 

een reductie van ca. 21 kton CO2, aanvullend op de autonome effecten 

(zie Figuur 9). Daarmee ligt de uitstoot binnen de gebouwde omgeving in 

2030 50% lager dan in 1990.  

 

Figuur 9 – Emissieprognose gebouwde omgeving Leiden 2030 

 
 

 

We behandelen hieronder de effecten per beleidsspoor (energie besparen, 

aardgasvrije stad en opwekken van duurzame energie) in verder detail.  

Energie besparen 
Hoewel de emissies dalen, verandert tussen nu en 2030 het totale energie-

verbruik in de gebouwde omgeving van Leiden nauwelijks. Figuur 10 laat 

dit zien. De doelstelling van jaarlijks 1,5% besparen wordt hierdoor niet 

gehaald. Wij schatten in dat het energieverbruik rond de 4.500 TJ zal zijn, 

vergelijkbaar met het niveau in 2020. Zonder groei van de stad zou het 

energieverbruik rond de 4.000 TJ liggen. Om het energiebesparingsdoel te 

behalen is ook dan aanvullend beleid benodigd.  
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 Figuur 10 – Energieverbruiksprognose gebouwde omgeving Leiden 2030 

 
 

Door uitvoer van de transitievisie wordt het gebruik van aardgas vervangen 

door warmte. Er is daarnaast een besparingseffect voorzien, deels auto-

noom als gevolg van zachtere winters, en deels door het gemeentebeleid. 

Als onderdeel van de TVW wil de gemeente het isolatieniveau van de 

woningen die aangesloten zijn op het warmtenet verbeteren. Hierdoor kan 

Vattenfall de retourtemperatuur van het net verlagen, en meer woningen 

aansluiten. Het gaat in totaal om ca. 12.0007 aansluitingen die naar MT-

niveau gaan. Door het isoleren van een groot deel van deze gebouwen 

wordt er per jaar tot wel 150 TJ bespaard.  

 

De nieuwbouw in Leiden zorgt voor meer vraag naar elektriciteit en 

warmte. Aandachtspunt in het energiebeeld is het gebruik van warmte 

door diensten (kantoren, scholen, ziekenhuizen): deze is niet in beeld in 

________________________________ 
7  12.000 is inclusief enkele aansluitingen in Oegstgeest en Leiderdorp 

historische cijfers. In de prognose zit daarom alleen een toename van 

warmtegebruik door nieuwbouw.  

Aardgasvrije stad 
Leiden wil in 2030 ruim 5.000 extra woningequivalenten (WEQ) op een 

midden- of lage-temperatuur warmtenet hebben aangesloten. Het gaat 

zowel om het aansluiten van bestaande woningen als om nieuwbouw. De 

gemeente onderzoekt het aanleggen van een warmtenet in een zevental 

buurten/wijken, met een totale potentie van bijna 17.000 WEQ nieuw aan 

te sluiten woningen. In 2030 zullen echter nog niet alle wijk- en buurt-

aanpakken afgerond zijn, en in de praktijk kiezen niet alle gebouw-

eigenaren voor het warmtenet. Vattenfall, exploitant van het huidige 

warmtenet, schat tot 2030 de potentie van het aansluiten van bestaande 

bouw in op ca. 3.300 WEQ. Een ander deel van de aan te sluiten gebouwen 

zullen op een nieuw, lokaal warmtenet komen. 

 
Volgens gemeenteplannen worden er in Leiden tot 2030 ruim 12.000 

nieuwe woningen gebouwd, en daarnaast ook utiliteitsgebouwen. 

Vattenfall schat in dat na de uitkoppeling van WarmtelinQ+ ruim 7.000 

WEQ nieuwbouwpotentieel kan worden aangesloten. Daarmee is de totale 

potentie (bestaande bouw en nieuwbouw) 10.000 tot 20.000 WEQ. Hoewel 

de potentie erg groot is zal er om het doel van 5.000 te halen de komende 

jaren nog veel moeten gebeuren, met name rond de concretisering van de 

wijkuitvoeringsplannen. Ook kan de gemeente een coördinerende rol 

spelen in de aansluiting van de nieuwbouw. 

 

Daarnaast is er voor het realiseren van nieuwe aansluitingen ook warmte 

nodig. De belangrijkste beoogde warmtebron is WarmtelinQ+, maar ook  

geothermie en aquathermie worden onderzocht. Het realiseren van deze 

bronnen in de beoogde hoeveelheden is nog onzeker. We gaan daarom uit 

van conservatieve inschatting van de emissiefactor, conform de duurzaam-

heidsnorm in de nieuwe Wet collectieve warmte (Warmtewet).  
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Momenteel is een warmtenet al een meer duurzamere vorm van verwar-

men dan een individuele gasketel. Wanneer men een woning in 2021 

aansloot op het warmtenet daalde de CO2-uitstoot voor het verwarmen 

van de woning met 38%8. Door het verduurzamen van het warmtenet zal 

deze CO2-reductie voor woningen in 2030 volgens de duurzaamheidsnorm 

in de Warmtewet minimaal 55% zijn ten opzichte van een cv-ketel. Deze 

besparing kan hoger worden, oplopend tot 67% op basis van huidige 

inschattingen over de ontwikkelingen van WarmtelinQ+, geothermie en 

aquathermie. Zie ook pagina 22 van deze studie. 

  

________________________________ 
8  Warmte etiket met onze warmtebronnen in 2021 - Vattenfal 

https://www.vattenfall.nl/stadsverwarming/warmte-etiket/
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Effecten beleid op de hernieuwbare energie-
productie in de gemeente Leiden 

Opwekken van duurzame elektriciteit 
Leiden is volledig verbonden met het landelijke elektriciteitsnet. Wanneer 

in Leiden elektriciteit gebruikt wordt -bijvoorbeeld in gebouwen of elek-

trische auto’s komt dat niet alleen uit Leiden, maar ook uit elektrici-

teitscentrales, windmolens, etc. elders in het land. Daarom tellen we de 

eigen opwek binnen de gemeente met zonnepanelen of windmolens niet 

direct mee als CO2-reductie voor de gemeente.  

 

We gebruiken de emissiefactor van het landelijke net voor het berekenen 

van de CO2-uitstoot gerelateerd aan elektriciteitsverbruik. Om de emissies 

van de landelijke elektriciteitsopwekking te laten dalen, is het echter wel 

belangrijk dat alle gemeenten een bijdrage leveren door nieuwe opwek-

capaciteit te faciliteren. Afspraken hierover maakt de gemeente Leiden 

binnen de Regionale Energiestrategie Holland-Rijnland.  

 
Om de bijdrage van Leiden in beeld te brengen kijken we in deze para-
graaf naar de ontwikkeling van de hernieuwbare elektriciteitsproductie in 
Leiden. De gemeente vult hernieuwbare elektriciteit vrijwel volledig in 
met zonnepanelen op dak. In Figuur 11 is weergegeven hoeveel de ver-
schillende acties uit de uitvoeringsagenda bijdragen aan de groei van 
hernieuwbare energieopwekking.  
 
Te zien is dat met name de autonome groei tussen 2019 en 2022 heeft 
bijgedragen aan de toename van de opwek van hernieuwbare elektriciteit. 
Ook zitten er nog een aantal zonprojecten in de pijplijn: hiervoor is SDE 
subsidie aangevraagd en verkregen, maar het project is nog niet gerea-
liseerd. Tot slot zijn er vanuit de gemeente verschillende subsidierege-
lingen en instrumenten waarmee zonnepanelenprojecten gerealiseerd zijn, 
Tezamen draagt het gemeentebeleid nog bij aan een groei van de opwek 
van hernieuwbare elektriciteit van ca. 7,25 TJ.  

Figuur 11 – Effect beleid energie opwek 

 
 

 
Leiden monitort en stuurt in haar uitvoeringsprogramma op het aantal 

zonnepanelen in de gemeente. In Figuur 12 staat de ontwikkeling en 

ambitie voor dit aantal. In een groene lijn is aangegeven welk percentage 

van het potentiële dakoppervlak daarmee is vol gelegd. Let op: de as voor 

deze lijn zit aan de rechterzijde van de grafiek. 

 
Het aantal zonnepanelen in Leiden, inclusief de SDE-pijplijn en het 

gevoerde gemeentebeleid, groeit op de korte termijn naar bijna 100.000. 

In deze studie maken we geen prognose van de groei richting 2030.  

Wel zijn in Figuur 12 de gemeentelijke ambities weergegeven voor 2025 en 

2030.  

https://wijzijnon.nl/documenten/res-1-0
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Figuur 12 – Ontwikkeling en ambitie zon-op-dak 

 
 

 

Het aantal panelen in de gemeente is de afgelopen jaren sterk gegroeid, 

maar zal ook flink moeten blijven doorgroeien om de ambities te halen. 

Nationaal voorziet het PBL dat de opwek door zon-pv in 2030 ongeveer 

twee keer zo groot zal zijn als in 2021. Leiden zet in op vier keer zo veel 

zon-pv. Hoewel er op dit moment geen acuut tekort is aan invoedings-

capaciteit op het net kan dit in de toekomst wel een knelpunt worden.  

 

Met 265.000 panelen in 2030 wordt ca. 264 TJ opgewekt. Dat komt 

overeen met 6% van het totale energieverbruik van de Leidse gebouwde 

omgeving, en 16% van het elektriciteitsverbruik. 

Opwekken van duurzame warmte 
Het huidige warmtenet wordt gevoed met restwarmte van elektriciteits-

productie uit aardgas. De gemeente wil deze bron vervangen met duur-

zamere alternatieven. De gemeente onderzoekt invulling met lokale 

geothermie, aquathermie en regionale restwarmte uit de industrie.  

De industriële restwarmte zal voor een belangrijk deel ontsloten worden 

door WarmtelinQ, een leiding die warmte uit het Rotterdamse haven-

gebied naar andere steden in de Randstad transporteert. 

 

Per geleverde GJ warmte werd er in 2019 34 kg CO2 uitgestoten, in de 

jaren erop nog iets meer. Ter vergelijking: een GJ warmte uit een cv-ketel 

stoot ongeveer 54 kg CO2 uit. Verwarmen met stadswarmte is dus nu al 

duurzamer dan een cv-ketel, maar zal in de toekomst nog duurzamer 

worden. Het Rijk is van plan om in de nieuwe Warmtewet de duurzaam-

heid van warmtenetten te normeren, zodat in 2030 nog maar maximaal 25 

kg CO2 per GJ mag worden uitgestoten. Met de mix van duurzame bronnen 

die Leiden voorstelt schatten wij in dat de emissiefactor in 2030 kan dalen 

tot ca. 11 kg CO2 per geleverde GJ. Deze schatting is om een aantal 

redenen erg onzeker. Als WarmtelinQ in 2030 operationeel is zal de indus-

triële restwarmte als basislast worden ingezet in het net. Geothermie 

opereert ook in basislast en het is momenteel nog onduidelijk welk aan-

deel beide bronnen gaan innemen. Voor beide bronnen is er elektriciteit 

nodig (bijvoorbeeld voor pompenergie), wat zorgt voor CO2-uitstoot. 

Daarnaast is er een aparte piekvoorziening nodig die bij kan springen op 

koude winterdagen. Standaard is de piekvoorziening een gasgestookte 

verwarmingsketel, maar alternatieven met lagere uitstoot zoals biogas of 

elektrische verwarming zijn ook mogelijk.  

 

Hoewel Leiden een duidelijke visie op de beoogde duurzame warmte-

bronnen heeft opgesteld, is de feitelijke ontwikkelingsstatus voor zover 

wij kunnen evalueren nog beperkt. In de prognose zijn we daarom uit-

gegaan van een emissiefactor gelijk aan de duurzaamheidsnorm. Deze 

prognose is meegenomen in de doorrekening van Figuur 9 op pagina 18. 
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In deze studie hebben we de emissies voor heel Leiden in kaart gebracht, 
maar is er qua beleid enkel gekeken naar de maatregelen uit de 
Uitvoeringsagenda Energietransitie Gebouwde Omgeving. Op basis van 
deze studie komen wij tot de volgende conclusies en aanbevelingen. 

Conclusies 

Emissies in 2030 49% lager dan in 1990 
De CO2-uitstoot in Leiden daalt, zowel door beleid dat buiten de gemeente 
wordt genomen als door inzet van de gemeente zelf. Wanneer de 
gemeente Leiden al het voorgenomen beleid uit de uitvoeringagenda 
daadwerkelijk uitvoert, verwachten we een daling in CO2-uitstoot van  
21 kton. Dat komt bovenop de autonome ontwikkelingen en landelijk 
beleid, die goed zijn voor een reductie van 188 kton. In totaal zijn de 
emissies hierdoor in 2030 naar verwachting 49% lager dan in 1990.  
 
Gemeente heeft met beleidssporen een goede basis voor de 
energietransitie in de gebouwde omgeving 
De sporen besparen, omschakelen en opwekken vormen een goede 
organisatorische basis voor het uitvoeren van het energietransitiebeleid. 
Binnen elk spoor is ingezet op een doelgroepenaanpak, wat aansluit bij de 
maatwerkrol die de gemeente steeds meer zal moeten nemen. Belangrijk 
is dat de werksporen op het strategische niveau met elkaar in communi-
catie blijven en afstemmen. Bijvoorbeeld om de bestaande woningen op 
het warmtenet tot MT-niveau te isoleren ligt er een taak in meer dan één 
uitvoerend beleidsspoor. 
 
Energiebesparingsdoel 1,5%/jaar wordt niet behaald door groei 
Leiden wil structureel circa 600 TJ minder energie verbruiken in 2030.  
Wij verwachten dat dit niet haalbaar is. Het verbruik zal nagenoeg gelijk 
blijven. Hoewel er, met name door isolatiebeleid, circa 400 TJ energie 
minder nodig is groeit de stad tot 2030 naar verwachting met 13.000 

inwoners. De groei voegt ongeveer evenveel energieverbruik toe als dat er 
bespaard wordt. 
 
Veel van de ingerekende energiebesparing door isolatie betreft het iso-
leren van de woningen die nu op stadswarmte zijn aangesloten, om het zo 
mogelijk te maken om de temperatuur van het warmtenet te verlagen.  
De gemeente heeft nog een grote opgave voor zich om deze inspanning te 
concretiseren en te realiseren. 
 
Doel duurzame elektriciteitsopwekking ambitieus, maar haalbaar 
Leiden vult haar opwekdoel binnen RES-regio Holland Rijnland volledig op 
met zon-pv. De afgelopen jaren stijgt het aantal panelen in de gemeente 
snel, maar het ambitieniveau is vergeleken met de nationale prognose 
hoog.  
 
Strategie aardgasvrij met warmtenet toereikend, maar onzeker 
Leiden heeft door het bestaande net van Vattenfall een goede uitgangs-
positie om grootschalig over te gaan op stadswarmte. Nieuwbouw kan 
aangesloten worden op het bestaande net, en er zijn specifiek buurten en 
wijken aangewezen waar de ontwikkeling van een warmtenet wordt onder-
zocht. Wel blijft op nationaal niveau het aansluitingstempo van bestaande 
bouw achter bij de ambities, dus is het onzeker hoe succesvol de aanpak 
in Leiden wordt. 
 
De gemeente heeft als doel 5.000 WEQ aan te sluiten in 2030. In potentie 
kunnen dit er tot 2030 nog veel meer zijn, maar dit hangt sterk af van de 
slagkracht van de gemeente en warmtebedrijven om bewoners en organi-
saties aan te sluiten.  
 
Plannen hernieuwbare warmte toereikend, maar onzeker 
De geambieerde bronnenmix van industriële restwarmte uit Rotterdam, 
lokale geothermie en aquathermie is in potentie voor handen, maar de 
realisatie van de bronnen is nog in een vroeg stadium en daarmee dus 
onzeker.  
 

5 Conclusies en 
aanbevelingen 
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Aanbevelingen  

Vastgesteld beleid uitvoeren en knelpunten oplossen 
Om de ingeschatte reductie van 21 kton CO2 met Leids beleid te bereiken 
is het noodzakelijk dat al het vastgestelde beleid ook daadwerkelijk wordt 
uitgevoerd. Het is met name (ca 70%) het vastgestelde en voorgenomen 
beleid dat leidt tot CO2-reductie. Hierbij is het ook nodig dat de gemeente 
Leiden zorgt dat knelpunten die uitvoering in de weg zitten worden weg-
genomen. Bij de aanbevelingen voor aanvullend beleid gaan we hier nader 
op in. 
 
Voor het autonome pad geldt hierbij overigens hetzelfde, voor het behalen 
van deze verwachtingen is het de rijksoverheid die haar voorgenomen 
beleid moet uitvoeren. 
 
Denk bij het opstellen van beleid na over monitoring 
Vanuit dit onderzoek concludeert CE Delft dat er momenteel niet syste-
matisch wordt nagedacht over welke informatie moet worden bijgehouden 
om te komen tot een goede kwantitatieve beleidsevaluatie.  
 
Om dit type evaluaties in de toekomst makkelijker te maken wordt gead-
viseerd om standaard bij het invoeren van beleid na te denken over wat er 
moet worden bijgehouden om projectvoorgang te monitoren. Het kan 
helpen om hiernaast een centraal persoon in de organisatie aan te wijzen 
die verantwoordelijk is voor de projectenmonitoring.  
 
Beeld van CO2-reductie in Leiden wordt completer door effecten 
mobiliteitsbeleid te bepalen 
Mobiliteit is verantwoordelijk voor bijna een-derde van de broeikasgas-
uitstoot in Leiden. In dit onderzoek is het mobiliteitsbeleid niet geëva-
lueerd. De verwachting is dat hier ook significante maatregelen zijn,  
zoals de aangekondigde zero-emissiezones en elektrificatie van het 
gemeentelijk wagenpark. Wij adviseren om het gemeentelijke mobiliteits-
beleid in lijn met deze studie evalueren, om zo inzichtelijk te maken wat 

het gecombineerde effect is van het gemeentelijke beleid op de CO2-
uitstoot in de gemeente.  

Aanbevelingen voor aanvullend beleid 

Energiebesparing 
De energiebesparing in Leiden leidt door groei van de stad naar verwach-
ting niet tot het behalen van de doelstelling. De huidige activiteiten op 
het gebied van energiebesparing hebben een relatief klein effect. Het is 
nodig om naast de kleinere stimulerende maatregelen als leningen en 
scans steeds actiever in te zetten op het daadwerkelijk laten uitvoeren 
van grote energiebesparende maatregelen.  

Meer verplichtingen vanuit het Rijk 
Er worden vanuit het Rijk voor de huursector en de utiliteitsbouw actief 
ingezet op normering om energiebesparing te realiseren:  

— Om wettelijk te borgen dat alle slecht geïsoleerde huurwoningen 

worden verbeterd, worden wettelijke eisen gesteld aan het energie-

label bij (de verhuur van) corporatiewoningen en private huur-

woningen, het doel hiervan is om te stimuleren dat woningen met E-, 

F- en G-labels in 2030 van de markt verdwijnen. Corporaties hebben 

de afspraak gemaakt om dit in 2028 al te hebben uitgevoerd. 

— Momenteel geldt al een verplichting voor kantoren om minimaal 

energielabel C te hebben. 

— In het beleidsprogramma versnelling verduurzaming gebouwde 

omgeving is aangekondigd dat in 2023 een eindnorm voor utiliteits-

bouw wordt gepubliceerd. Deze eindnorm zal om of nabij het BENG-

niveau liggen. Voor monumentaal maatschappelijk vastgoed wordt 

hiernaast gekeken of een streefnorm kan worden ontwikkeld. 

— Hier dient in het nieuwe beleid rekening mee te worden gehouden.  
 
Enerzijds zal moeten worden ingezet op bewustwording van de noodzaak 
van verduurzaming: momenteel voldoet een groot deel van de kantoren 
nog niet aan de energielabelverplichting. Dit vraagt om handhaving van 
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bestaande normen en verdere gesprekken met bedrijven en verhuurders 
over bovenstaande nieuwe normen. Aanvullend aan de doelstellingen van 
de gemeente, en monitoringsindicatoren die het daarvoor heeft, bevelen 
we aan de ontwikkeling in energielabels in de monitoring mee te nemen. 

 
Actievere rol op eigenaar-bewoners 
De gemeente kan zich vervolgens nog actiever focussen op energiebe-
sparing bij particulieren. Alle particulieren moeten zelf stappen gaan 
zetten, dit vraagt om gerichte adviezen en aandacht, zo concludeerde  
het PBL al in 2021. Zeker de verenigingen van eigenaren, en de vele oude 
panden in de gemeente leiden vragen om intensief persoonlijk advies om 
zo de juiste stappen te zetten. Vve’s vanwege het complexe besluit-
vormingsproces, en de oude panden om het maatwerk dat nodig is.  

Aardgasvrije stad 
Het uitvoeren van de huidige plannen, die zijn meegenomen in de effecten 
van het beleid, is al zeer ambitieus. Geadviseerd wordt om hier actief op 
te blijven inzetten en middelen beschikbaar te maken. Het gaat hierbij 
niet alleen om de plannen voor de uitrol van het warmtenet, maar ook de 
in de transitievisie warmte omschreven no-regret-aanpak in overige 
wijken: om Leidenaren te helpen met het installeren van (hybride) 
warmtepompen. 
 
Het afgelopen jaar hebben Nederlanders door de energieprijscrisis veel 
meer (hybride) warmtepompen geplaatst dan in voorgaande jaren. Dit is 
een goede ontwikkeling, maar kan er ook voor zorgen dat bewoners niet 
meer op een later moment over willen naar het door de gemeente 
beoogde warmtenet. Hoewel er altijd ruimte moet zijn voor een opt-out, 
kan de gemeente bewoners ondersteunen in het maken van deze inves-
teringsbeslissing door goed te communiceren over planning en techniek-
keuze. Zo voorkom je dat bewoners een hybride warmtepomp installeren 
in een wijk die met vijf jaar van het gas af gaat. 

Opwekken van duurzame energie 
 
Elektriciteit 
Leiden heeft met name mogelijkheden voor de opwek van zon-op-dak,  
de mogelijkheden voor zonnevelden zijn zeer beperkt. Dit blijkt uit 
onderzoek dat Quintel heeft uitgevoerd voor de RES-regio.  
De groei van zon-op-dak wordt momenteel met name geremd door een 
aantal grotere ontwikkelingen: een arbeidstekort, netcongestie, en even-
tuele beperkingen vanuit het welstandsbeleid van de gemeente. Het is dus 
met name zaak om in te zetten op het wegnemen van knelpunten en het 
realiseren van een robuust energiesysteem.  
 
Voor grote daken is stimulering nog zeker nodig, ook voor het behalen van 
de RES doelstellingen. Dit geldt enkel voor bestaande grote daken:  
De Rijksoverheid is voornemens om zonnepanelen vanaf 2025 verplicht te 
stellen bij nieuwbouw en ingrijpende renovaties van daken van meer dan 
250 m2. 

 
Robuust energiesysteem 
Leiden heeft in haar beleidsakkoord 2022-2026 al aandacht voor het op 
orde brengen van de elektriciteitsvoorziening van de stad. Dit is inderdaad 
een grote uitdaging met ook ruimtelijke consequenties. Bij iedere her-
inrichting van de openbare ruimte zal ook de ruimte van het energie-
systeem meegenomen moeten worden. Een robuust energiesysteem is een 
randvoorwaarde voor het behalen van de doelen op de uitvoeringslijnen 
aardgasvrije stad en opwekken van duurzame energie.  

 
Warmte 
De realisatie van nieuwe warmtenetten en de in- en uitbreiding van het 
bestaande net zijn de basis van de Leidse Transitievisie. In Nederland als 
geheel gaat de ontwikkeling van collectieve warmte vooralsnog langzamer 
dan gehoopt. Door discussies over het eigenaarschap van warmtenetten is 
de relatie met marktpartijen als Vattenfall onder druk komen te staan. 
Hierdoor is een goede relatie en samenwerking tussen de gemeente en 
marktpartijen extra belangrijk geworden. Om die te kunnen onderhouden 

https://www.pbl.nl/sites/default/files/downloads/pbl-2021-warmtetransitie-in-de-praktijk-4019_0.pdf
https://wijzijnon.nl/media/uploads/blocks/Rapportage%20Holland%20Rijnland%20Actualisatie%20energiedata%20en%20potenties-%20Quintel.pdf
https://open.overheid.nl/repository/ronl-efd554e04cf03cf2e39a2f874ece9d9b50570c29/1/pdf/zonnebrief.pdf
https://gemeente.leiden.nl/bestanden/Beleidsakkoord_2022_Webtoegankelijk.pdf
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dienen duidelijke afspraken met elkaar gemaakt te worden over eigenaar-
schap, tijdspaden en de bronnenstrategie. Ook moet de gemeente 
besluiten hoe ver ze bereid is te gaan in de samenwerking met warmte-
bedrijven, bijvoorbeeld over het geven van garanties, meedelen in 
investeringen en verdelen van winsten.  

 

 

 
 



 

  

 

 

27 220314 - Leidse energietransitie gebouwde omgeving -  Januari 2023 

 

 

Colofon 

Delft, CE Delft, januari 2023 

 

Deze publicatie is geschreven door: 

Jasper Schilling, Fenneke van de Poll, Florian Hesselink 

 

Publicatienummer: 23.220314.015 

 

Gemeenten / Beleidsplannen / Energievoorziening / Gebouwde omgeving / Duurzame 

energie 

 

Opdrachtgever: Gemeente Leiden 

 

Alle openbare CE-publicaties zijn verkrijgbaar via www.ce.nl 

 

© copyright, CE Delft, Delft 

 CE Delft 

Committed to the Environment 

 

CE Delft draagt met onafhankelijk onderzoek en advies bij aan een duurzame samen-

leving. Wij zijn toonaangevend op het gebied van energie, transport en grondstoffen. 

Met onze kennis van techniek, beleid en economie helpen we overheden, NGO’s en 

bedrijven structurele veranderingen te realiseren. Al meer dan 40 jaar werken 

betrokken en kundige medewerkers bij CE Delft om dit waar te maken. 

 

http://www.ce.nl/

