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Zienswijze Warmteplan Delft 2021 
 
 
Delft, 10 september 2021 
 
 
Geachte raad, 
 
 
Bij deze maken we gebruik van de mogelijkheid een zienswijze in te dienen op het Warmteplan Delft 
2021. 
 
 
Inleiding 
Het warmteplan Delft 2021 beschrijft hoe Delft tussen nu en 2050 aardgasvrij wil worden en de 
uitstoot van CO2 naar nul gaat terugbrengen. Met name voor het traject tussen nu en 2030, wanneer 
de eerste 20% CO2 reductie moet zijn bereikt, worden de tijdsdruk en urgentie al voelbaar. Het wordt 
een transitie die iedere Delftenaar gaat raken. We hebben dan ook graag ons steentje bijgedragen 
aan dit proces, bijvoorbeeld door deelname aan de klankbordgroep.  
 
We zien nu een gedegen warmteplan voor ons waar duidelijk een ambitie uit spreekt om met name 
met de genoemde “eerste buurten” voortvarend aan de slag te gaan. Bij de “eerste buurten” wordt 
sterk ingezet op het toepassen van warmtenetten, wat efficiënt aansluit bij de komst van de 
WarmtelinQ-leiding midden door Delft.  
 
Door de kostenvoordelen die hier te behalen zijn, maar zeker ook door de keuze van zowel 
scoringscriteria als wegingsfactoren bij de buurt-prioritering, moest de prioriteit voor de periode tot 
2030 wel uitkomen bij wijken die goed aan te sluiten zijn op een warmtenet en waar het aandeel 
corporatiewoningen hoog is.  
 
Hoewel in het participatieproces de Delftse burger geen invloed heeft gehad op de keuze van 
scoringscriteria en wegingsfactoren die tot Tabel II leiden, toch de kern van het warmteplan, zien wij 
ook de voordelen, en misschien wel de noodzaak, van de voorgestelde focus op warmtenetten;  

• Er kan kostenefficiënt aangesloten worden bij het WarmtelinQ-project; 
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• Warmtenetten worden inmiddels ook landelijk wel gezien als dé realistische mogelijkheid om 
voor 2030 de afgesproken 20% CO2-reductie te halen; 

• Veel aardgasvrije en CO2-vrije technieken die in niet-eerste buurten toegepast zouden 
kunnen worden zijn nog volop in ontwikkeling; 

• Bij deze buurten in Delft met oudere, slecht te isoleren, gehorige, soms monumentale en een 
veel diverser bestand aan woningen is een langere aanloop nodig om tot CO2 reductie te 
komen. Belangrijk is nu wel dat ook in deze wijken voortvarend van start gegaan wordt met 
de voorbereiding op de volgende stappen in CO2-reductie na 2030. 

 
Al met al staan we positief ten opzichte van de keuze om sterk in te zetten op warmtenetten in de 
“eerste buurten”. Tegelijk leidt deze keuze tot een paar consequenties die in het Warmteplan Delft 
2021 nog niet of onvoldoende geadresseerd worden. We stellen dan ook een paar aanpassingen voor 
die in ieder geval nodig zijn om het warmteplan te verbeteren en vooral om er een warmteplan van te 
maken dat echt voor alle Delftenaren is.  
 
 

1. Een warmteplan voor álle Delftenaren. 
 
We zien de ambitie om snel aan de slag te gaan met de “eerste buurten” met als doel de eerste 20% 
CO2-reductie in 2030 te halen. De gemeente Delft neemt in dit traject duidelijk de regierol en ook de 
ontwikkelingen rond de WarmtelinQ-leiding worden steeds zichtbaarder. Dat betekent dat de 
gemeente Delft binnenkort samen met ongeveer 20% van de Delftenaren warmte-uitvoeringsplannen 
(WUP’s) voor zijn wijken en buurten gaat opstellen. Voor die 20% van de Delftenaren neemt de 
gemeente een actieve rol op zich en wordt de warmtetransitie heel concreet.  
 
In schril contrast daarmee staat de passiviteit ten aanzien van de “niet-eerste buurten”.  
In de klankbordgroep is vaak gehamerd op het belang van een parallel traject waarin de gemeente 
ook met die andere 80% van Delft pro-actief naar een aardgasvrije stad toewerkt.   
 
Het gaat er dan niet om dat ook voor de rest van Delft wijkuitvoeringsplannen worden gemaakt, maar 
om de actieve ondersteuning van particuliere initiatieven. Het wegnemen van hindernissen, het 
waarborgen van kwaliteit en volledigheid van informatievoorziening, het kanaliseren van initiatieven 
zodat deze stroken met gemeentelijke plannen om desinvesteringen te voorkomen, enz. Het gaat er 
dus om, om de Delftse milieubewuste initiatiefnemers serieus te nemen. 
 
Een traject parallel aan dat van de WUP’s met een andere focus en dynamiek, maar belangrijk om de 
snelheid van de transitie na 2030 vast te kunnen houden en op te voeren. Het is immers zo dat we 
grofweg tien jaar nemen om 20% CO2-reductie te bewerkstelligen en vervolgens in 20 jaar 80% CO2-
reductie moeten halen. Terwijl het laaghangend fruit eerst wordt geplukt en de complexere wijken 
naar achteren zijn geschoven. 
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In het huidige plan worden burgers die enthousiast zijn en al voor 2030 voor eigen kosten stappen 
willen nemen in de richting van aardgasvrij, doorverwezen naar het Energieloket Delft, een zoekterm 
die je bij het Regionaal Energieloket brengt dat voor meer dan 50 gemeentes in Nederland werkt. Ook 
wordt er doorverwezen naar andere particuliere initiatieven als Deelstroom Delft en Platform 
Energietransitie en naar het toekomstige landelijke isolatieprogramma en mogelijk, mits de overheid 
dat financiert, een Delfts isolatieplan. Allemaal belangrijke initiatieven, maar er is geen sprake van 
een coördinerende- of regierol door de gemeente Delft. Het blijft aan de individuele Delftenaren om 
zich bekend te maken met deze lappendeken aan mogelijkheden en het initiatief te nemen.  
 
In een parallel traject kunnen stadsbrede belemmeringen voor verduurzaming proactief worden 
weggenomen, bijvoorbeeld op het gebied van regelgeving en vergunningen. Aannemers en 
installateurs kunnen geactiveerd worden om aanbiedingen af te stemmen op gemeentelijk beleid 
voor verduurzaming, ook om te voorkomen dat investeringen in verduurzaming achteraf 
desinvesteringen blijken te zijn. Er kan ervaring worden opgedaan met particuliere verhuurders die 
bijvoorbeeld collectieve isolatie-initiatieven in de weg zitten. Er kan alvast een beeld worden gevormd 
van bereidheid en mogelijkheden in buurten om het Warmteplan Delft 2026 te voeden, enz. 
Informatievoorziening, het Energieloket en isolatieplannen kunnen ook vanuit dit parallelle traject 
gecoördineerd worden en de stadsbrede aanpak van energiearmoede past ook prima in dit traject.  
 
We zijn het eens met de aanpak in de “eerste buurten” in het warmteplan, maar wij denken dat Delft 
echt een fout maakt door niet gelijktijdig een parallel traject voor de rest van Delft te starten. 
 
Vraag: Is de gemeente Delft bereid om naast het in het Warmteplan voorgestelde traject van 
wijkuitvoeringsplannen een parallel traject voor de rest van Delft te starten, om dit een Warmteplan 
voor álle Delftenaren te maken? 
 
 

2. Voorbereiding op toenemende elektriciteitsvraag.  
 
Het Warmteplan Delft 2021 focust sterk op het implementeren van warmtenetten in de “eerste 
buurten”. Tegelijk wordt in het warmteplan, en eerder in de klankbordgroep aangegeven dat een 
toenemende koudevraag niet binnen de scope van dit plan valt. Immers de koudevraag wordt al door 
elektrische of andere niet-CO2-uitstotende technieken ingevuld (zie ook blz. 20 van het plan). Deze 
combinatie van focus op warmtenetten en het buiten de scope houden van de koudevraag brengt ons 
tot het volgende punt. Neem bij het opstellen van de wijkuitvoeringsplannen nadrukkelijk wél de 
toenemende elektriciteitsvraag mee.  
 
Zodra in de “eerste buurten” de benodigde isolatieslag gemaakt is zal de koudevraag toenemen. 
Warmtenetten kunnen niet in die koudevraag voldoen dus is de kans groot dat hier elektrische 
technieken voor gebruikt moeten gaan worden en zal er elektrisch gekookt worden.  
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Ook zal in de komende jaren het aandeel elektrische auto’s toenemen, tot 50% in 2030 is de 
prognose. Het opladen gebeurt voor het overgrote deel ‘s nachts in de buurt van de woning of 
overdag op het werk ofwel de energievoorziening voor mobiliteit zal voor een belangrijk deel via de 
elektriciteitsnetten in de gebouwde omgeving gaan lopen en een stevige aanpassing van de 
elektriciteitsnetten gaan vereisen.  
 
We willen voorkomen dat er extra kosten gemaakt moeten gaan worden en de overlast voor 
bewoners gaat toenemen doordat de straten meerdere keren open moeten voor werkzaamheden.  
 
Vraag: Is de gemeente Delft bereid om de toekomstige ontwikkelingen van elektriciteitsvraag wel op 
te nemen als onderdeel van de wijkuitvoeringsplannen? 
 
 

3. Geef nu al aan welk niveau van participatie wordt toegepast bij het opstellen van de wijk-
uitvoeringsplannen.  

 
In paragraaf 2.3 van het Warmteplan Delft 2021 wordt al aangegeven dat het bij het samenstellen 
van een visiedocument voor de hele stad lastig is om de inwoners te betrekken. Mede ook door de 
tijdsdruk en de complexiteit van de warmtetransitie kunnen we begrijpen dat voor een vorm van 
participatie laag op de participatietrap is gekozen. Maar we hebben ook ondervonden wat mis is 
gegaan in het participatietraject. Op een aantal punten in het proces zijn veel frustraties ontstaan bij 
leden van de klankbordgroep. Ook uit de reacties op de stadsgesprekken klinken her en der flinke 
frustraties door. Veel hiervan is terug te voeren tot het feit dat het niveau van participatie, en 
daarmee de invloed van de participanten op het proces, niet gecommuniceerd is. Er was sprake van 
participatie, Delfts Doen werd toegepast, maar de verwachtingen van de participanten over het 
niveau van invloed strookte duidelijk niet met de bedoelingen van de gemeente;  er was onvoldoende 
aan verwachtingsmanagement gedaan.  
 
Bij het opstellen van de warmte-uitvoeringsplannen zal een hoger participatieniveau nodig zijn.  
We roepen op om het gekozen participatieniveau voor dit deel van de warmtetransitie vroegtijdig te 
communiceren. De juiste plaats om hiermee te beginnen lijkt ons dit Warmteplan Delft 2021. Dan kan 
ook de raad zich daar nog over uitspreken. 
 
Vraag: Is de gemeente Delft bereid om het participatieniveau bij het opstellen van de 
wijkuitvoeringsplannen vooraf aan de raad voor te leggen en bij vaststelling te communiceren? 
 
Hoogachtend, 
 
Erik van Hunnik 
voorzitter Belangenvereniging TU Noord  
 


