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Inleiding  
 

Waarom deze aanzet tot een routekaart? 
De gemeente Doetinchem is ambitieus op het gebied van duurzaamheid & energie, het streven 

is om in 2030 energieneutraal te zijn in de gebouwde omgeving (exclusief mobiliteit & 

afvalstromen).  

 

Voor het realiseren van de energietransitieopgave hebben we het commitment, de 

betrokkenheid en de inzet nodig van alle Doetinchemmers. Als gemeente zullen we komende 

jaren samen met onze burgers, bedrijven en maatschappelijke partners verbinding moeten 

leggen om de benodigde uitvoeringskracht te organiseren naar een duurzaam Doetinchem.  

 

Deze aanzet voor de Routekaart 2030 schetst de contouren van het beoogde transitiepad naar 

een energieneutraal Doetinchem in 2030, en zal dit najaar in co-productie met onze partners 

verder uitgewerkt worden. 

 

Doel routekaart 
Doel van de routekaart is om inspanningen die gedaan worden en die bijdragen aan een 

beweging naar een energieneutraal Doetinchem in 2030 voor de korte en middellange termijn 

te intensiveren, en te voorzien van focus voor wat betreft de inzet van alle partners op de 

opgave van energiebesparing en duurzame energie opwekking. 

  

De impact van de voorziene maatregelen, de benodigde samenwerking en in te zetten 

instrumenten wordt daarmee verhoogd, evenals de zichtbare resultaten in Doetinchem. 

Belangrijk daarbij is dat bewoners, bedrijven, scholen en andere organisaties gaan ervaren dat 

er in Doetinchem veel gebeurt op het gebied van energiebesparing en duurzame energie 

opwekking en dat dit bijdraagt aan lagere maandlasten, een comfortabeler woon-, werk- en 

leefomgeving, een beter economisch klimaat en een gezonder (zowel financieel als breder) 

bestaan.  

 

De routekaart biedt zo ook een kompas voor alle betrokken Doetinchemse partners om zelf 

stappen te zetten, want voor het bereiken van energieneutraliteit in 2030 hebben we hun 

commitment en inzet op de opgave hard nodig. 

 

 

Overzicht werklijnen, innovatieve acties en opbrengsten routekaart 
 

Waar zetten we op in? 

Met de vaststelling van het Koersdocument Doetinchem natuurlijk duurzaam is gekozen om de 

gemeentelijke focus voor duurzaamheid te richten op het thema energie, met als doel om in 

2030 energieneutraal te zijn in de regio Achterhoek (en dus ook in Doetinchem). Hierbij zijn 

zowel energiebesparing als het opwekken van duurzame energie onze speerpunten. Dit 

noemen we ook wel de ‘energietransitie opgave’. 

 

Energietransitie – werklijn energie besparing 

Om te beginnen moeten we in 2030 (ten opzichte van 2012) 55% op het gasverbruik en 20% 

op het elektriciteitsverbruik besparen. Immers, de meest duurzame energie vorm is de energie 

die níet gebruikt wordt. Daarom is de eerste stap in de energietransitie opgave gericht op het 

terugbrengen van de energievraag in de gebouwde omgeving.  
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Energietransitie – werklijn opwekking van duurzame energie 

De resterende energievraag in Doetinchem in 2030 moet vervolgens worden ingevuld door 

het gebruik van duurzame energie opgewekt binnen Doetinchem.  

 

De geïdentificeerde werklijnen worden ondersteund door een specifieke inzet op 

communicatie, innovatie en financiële instrumenten/arrangementen die op deze terreinen 

zorgdragen voor de juiste bekendheid en een nieuw bewustzijn in Doetinchem, vernieuwing in 

aanpak en verantwoorde uitgave van beschikbare middelen.  

 

Ook het aanjagen van economie en innovatie staat centraal 

De inzet van ruim 4 ton euro vanuit het structurele duurzaamheidsbudget, en de inzet van 8 

miljoen euro vanuit het revolverende duurzaamheidsfonds, kan worden gezien als investering 

vanuit de gemeente Doetinchem om de gewenste energietransitieopgave op gang te brengen.  

Daarnaast wordt er met dit bedrag natuurlijk ook een investering gedaan in de lokale 

economie, en zullen naast investeringen vanuit de gemeente ook vanuit andere partijen 

investeringen gaan plaatsvinden. Er wordt geld uitgegeven aan bijvoorbeeld energiebesparende 

maatregelen door onze eigen inwoners of er wordt geïnvesteerd in duurzame opwekprojecten 

door bedrijven of bewonerscollectieven. Veelal zal dit leiden tot werkzaamheden die in 

Doetinchem en bij voorkeur door Doetinchemse (of Achterhoekse) bedrijven uitgevoerd gaan 

worden. Het blijven aanjagen van energiebesparing en de vraag naar duurzame energie zal 

zorgen voor meer werk en geeft nog eens een extra stimulans aan de markt om zowel in 

techniek als in het werkproces te innoveren. 

De bereikte lastenverlichting door besparing voor bedrijven kan op termijn tevens omgezet 

worden in meer investeringen in groei en innovatie. Daarbij is het niet onbelangrijk om te 

vermelden dat ook buiten de Achterhoek de markt van duurzame energieproducten groeit en 

kansen biedt voor Doetinchem.  

 

Wat levert de uitvoering van de routekaart ons op? 

Het exact becijferen van de te behalen financiële opbrengsten is afhankelijk van heel veel 

factoren,  waar vanuit deze routekaart niet altijd even veel invloed op valt uit te oefenen. 

Zo is het alleen al onmogelijk om te voorspellen hoeveel uren de zon zal gaan schijnen 

en hoe snel zonnepanelen zich ontwikkelen in termen van opbrengst versus benodigde 

investering. Een exacte financiële opbrengst die wordt bereikt met de investering van 

ruim 8 miljoen Euro is dan ook upfront niet te geven. Wel is becijferd dat als we de 

routekaart, en bijbehorende uitvoeringsagenda,  komende jaren succesvol uitvoeren, dit een 

potentie vertegenwoordigt van een besparing van 3.83 PJ fossiele energie (bron: 

klimaatmonitor 2017), door vergaande energiebesparing in de gebouwde omgeving en de 

opwekking van duurzame energie binnen Doetinchem. Daarmee wordt substantieel 

bijgedragen aan een stabieler, gezonder en beter klimaat en een duurzame energievoorziening 

(tot 2030 naar 100% duurzame energie). Dat zorgt er op zijn minst voor dat een flink deel van 

de nu nog bestaande jaarlijkse energierekening van circa 75 miljoen euro van Doetinchemse 

inwoners en bedrijven (en die nu jaarlijks verdwijnt buiten Doetinchem) in Doetinchem blijft 

en ingezet kan worden om de gemeente groener, gezonder en duurzamer te maken. 
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Doetinchemse energietransitieopgave naar 2030 
 
Doetinchem Energieneutraal 2030 is de stip op de horizon. Meting laat zien dat we ook in 

Doetinchem van ver moeten komen. En de aanpak is geen gebaand pad. Niet voor ons als 

gemeente, niet voor onze partners bij deze opdracht, en ook niet voor onze inwoners en 

bedrijven als gebruikers van energie. De weg moeten we met elkaar bepalen en aanleggen. Dat 

vraagt veel van ons allen zoals vastberadenheid, kennis, inzet, het mobiliseren van de krachten 

binnen onze gemeenschap, menskracht en geld.  

 

Context en omvang van de opgave 
 

Regionale opgave energieneutraal 2030 

In de regionale uitvoeringsagenda Duurzame Energie Achterhoek, van 23 maart 2016, zijn 

energiebesparende en duurzame energieopwekkende projecten, financieringswijzen en 

aanbevelingen opgenomen die concreet bijdragen aan de gezamenlijke ambitie van 

energieneutraliteit in 2030 in de Achterhoek. 

 

De hoofddoelstelling ‘energieneutraal 2030’ is voor de regio Achterhoek nader verfijnd tot de 

volgende opgaven: 

 

1. Terugbrengen van de energievraag in de gebouwde omgeving door vergaande besparing: 

- realisatie van 55 % besparing op gas in 2030; 

- realisatie van 20 % besparing op elektra in 2030. 

 

2. Invullen van de resterende energievraag met duurzaam opgewekte ‘Achterhoekse’ energie : 

o 124 windmolens (naast de 14 bestaande) (ca. 7 ha); 

o 958 zonnestroominstallaties bedrijfsdaken (ca. 150 ha); 

o 355 zonneparken (veldopstellingen) (ca. 415 ha); 

o 69 biomassaketels (ca. 20 ha); en 

o 27 biovergistingsinstallaties (naast de 9 bestaande) (ca. 25 ha). 

 

Vertaling regionale opgave naar Doetinchem energieneutraal 2030 

De besparingsdoelstellingen in de gebouwde omgeving zijn één op één vertaald naar de 

Doetinchemse gebouwde omgeving: 55% besparing op gas in 2030 en 20% besparing op 

elektriciteit. 

 

In tabel 1 is de besparingsopgave voor de gebouwde omgeving van Doetinchem opgenomen. 

Met name de energiebesparing op gas is enorm groot, aangezien het aandeel van gas in het 

totale energiegebruik in de gebouwde omgeving 70% is van totaal. 

 

 

Tabel 1 vertaling regionale opgave energiebesparing naar Doetinchem 
Elektriciteit Totaal Realisatie in 2020 Realisatie in 2030 

Percentage GWh Percentage GWh 

Verbruik 2012 100% 296 100% 296 

Besparing 7% 20 20% 60 

Gas Totaal Realisatie in 2020 Realisatie in 2030 

Percentage Mln m3 Percentage Mln m3 

Verbruik 2012 100% 88 100% 88 

Besparing 18% 16 54% 47 
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In de regionale uitvoeringsagenda zijn aanbevelingen opgenomen ten aanzien van de duurzame 

opwek opgave. Om ervoor te zorgen dat de installaties voor de opwek van de duurzame 

energie op de juiste plek en in de juiste hoeveelheid ontwikkeld worden, is het van belang om 

als gemeente zowel te sturen als te faciliteren. Dat vraagt vanuit gemeenten om een helder 

inpassingskader voor dergelijke projecten, en een intensieve samenwerking met andere 

beleidsvelden binnen de gemeente. Ook wordt het belang benadrukt dat de gemeente 

initiatieven en investeringen van burgers en het bedrijfsleven zoveel als mogelijk de ruimte 

geeft om tot ontwikkeling te komen. 

 

In de bijlage bij de regionale uitvoeringsagenda een (platte) vertaling opgenomen van de opgave 

voor duurzame energieopwekking voor Doetinchem. Ook de totale opgave voor duurzame 

energieopwekking in Doetinchem is fors, zoals te lezen is uit tabel 2.  
 

Tabel 2 vertaling regionale opgave duurzame energie opwekking naar Doetinchem 

 
Duurzame opwekking Realisatie in 2020 Realisatie in 2030 

Zon op daken 

- Klein 

- Middelgroot 

- Groot 

 

30 

6 

1 

 

152 

30 

6 

Zon grondgebonden 

- Zon op Erf 

- Middelgroot 

- Groot 

 

12 

2 

 

59 

20 

3 

Wind 

- Windturbines groot 

 

7 

 

26 

Biomassa installaties 

- Biomassa thermisch 

- Biomassa elektrisch 

- Biogas 

 

3 

- 

2 

 

12 

1 
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Duurzame opwekking Realisatie in 2020 Realisatie in 2030 

Zon op daken 

- Klein 

- Middelgroot 

- Groot 

 

30 

6 

1 
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30 

6 

Zon grondgebonden 

- Zon op Erf 

- Middelgroot 
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12 

2 
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20 
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Wind 
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7 

 

26 

Biomassa installaties 
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1 
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In de regionale uitvoeringsagenda is nog níet nader verkend of de hierboven beschreven 

aantallen duurzame energie opwekprojecten in ruimtelijke zin kunnen worden ingepast binnen 

de gemeentegrenzen van Doetinchem. Naast het aspect van ruimtelijke inpassing geldt hierbij 

ook dat we op voorhand niet kunnen inschatten welke initiatiefnemers zich bij de gemeente 

Doetinchem zullen melden, als het gaat om grootschalige energie opwekprojecten. Het is dan 

ook goed denkbaar dat de uiteindelijke mix van energie opwekking anders zal zijn, dan de 

hierboven omschreven aantallen windmolens, zonneparken of biomassa installaties.  
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Dit is de reden waarom in het voorjaar van 2017, in het kader van het opiniërend traject met 

de raad rond de opgave van duurzame energie opwekking, een verkenning is uitgevoerd naar 

de bandbreedtes voor duurzame energie opwekking van zon en wind (zie bijlage 1 – 

Samenvatting resultaten verkenning bandbreedtes scenario’s ).  

 

 

Kader waarbinnen de energietransitieopgave wordt vormgegeven 
 

De ingrijpende verandering als gevolg van de overgang naar een duurzame energievoorziening 

zal van invloed zijn op alle Doetinchemmers. Dat maakt ook direct duidelijk dat deze opgave 

niet alleen een inhoudelijke opgave betreft, gericht op de uitvoering van energiebesparing en 

duurzame energie opwekking. Het vraagt ook om een zorgvuldig en gezamenlijk 

transitieproces, gericht op bewustwording van de urgentie, realiteitsbesef en participatie.   

 

Eind 2016 is de betrokkenheid op de energietransitie opgave gepeild onder het inwonerpanel 

‘Doetinchem Spreekt’. Daarnaast zijn we in het voorjaar van 2017 een energiedialoog gestart 

met verschillende doelgroepen uit Doetinchem, om betrokkenheid en commitment op de 

opgave te bewerkstelligen. De eerste resultaten zijn positief, Doetinchemmers zijn zeer 

betrokken op dit onderwerp. In bijlage 2 is een samenvatting opgenomen van de belangrijkste 

resultaten tot nog toe. 

 

De komende jaren zullen we als gemeente samen met onze burgers, bedrijven en 

maatschappelijke partners blijvende verbindingen moeten leggen om de benodigde 

uitvoeringskracht te organiseren. Dat vraagt om een zorgvuldig en transparant proces, waarbij 

we als gemeente een kader willen meegeven dat zorgdraagt voor duidelijkheid en heldere 

spelregels. 

 

Daarom hebben we voor ons zelf op een rijtje gezet wat we belangrijk vinden in het 

energietransitie proces. We beschouwen deze aandachtspunten als gidsprincipes voor de 

verdere ontwikkelstappen naar een energieneutraal Doetinchem.  Bij de nadere uitwerking van 

deze routekaart zullen we deze gidsprincipes hanteren, in samenwerking met onze partners. 

 

 

Samenvatting te hanteren gidsprincipes 

Gidsprincipe ten aanzien van de opgave 

Het realiseren van de doelstelling energieneutraliteit in 2030 kunnen we niet alleen als 

gemeente, hiervoor zijn we  afhankelijk van diverse partijen. Hiervoor is het nodig de 

bewustwording van de transitieopgave bij het brede publiek te vergroten en om partijen te 

activeren en committeren tot het leveren van een concrete bijdrage aan de energietransitie. 

Het belang van de opgave is daarom basisprincipe nummer 1. 

Gidsprincipe 1:  we onderschrijven het belang van het (grootschalig) opwekken van 

duurzame energie 

Dit is belang nummer één. We willen op lokaal niveau een bijdrage leveren aan de gewenste 

omschakeling naar een duurzame energievoorziening. Enerzijds zetten we in op 

energiebesparing, want de meest duurzame vorm van energie is de energie die we helemaal 

niet gebruiken. Concreet blijven we besparingstrajecten uitvoeren om de verschillende 

doelgroepen in Doetinchem (bedrijfsleven, inwoners, verenigingen en overige organisaties) te 

enthousiasmeren en stimuleren om energiebesparingsmaatregelen door te voeren.  
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Maar met alléén energiebesparing bereiken we geen energieneutraliteit voor 2030. Aanvullend 

zullen we in moeten zetten op het vergroten van het aandeel duurzaam opgewekte energie. 

De Rijksoverheid wil het percentage duurzame energie laten groeien: van ongeveer 5% nu, tot 

14% in 2020 en 16% in 2023. In 2050 moet de energievoorziening helemaal duurzaam zijn. In 

Doetinchem willen we deze energietransitie versnellen, en is het doel om al in 2030 

energieneutraliteit te bereiken in de Achterhoek.  

 

Gidsprincipes ten aanzien van onze grondhouding 

Als gemeente zijn we voor het overgrote deel van de opgave afhankelijk van derden in het 

bereiken van de energieneutraliteits-doelstelling. Nieuwe duurzame energie opwekprojecten 

zullen verrijzen in de buurt waar mensen wonen, werken en recreëren. Ook in Doetinchem. 

Dat betekent dat alle betrokken partijen met elkaar in gesprek moeten over hun eigen rol in 

de energietransitie, met snellere en betere besluitvorming tot gevolg. Of we daarbij succesvol 

zijn hangt af van de wijze waarop we dit traject inzetten. Als het gaat om grootschalige energie 

opwekprojecten zijn we bovendien niet altijd in de lead als gemeente. Alleen met een positieve 

grondhouding vanuit de gemeente gaan we de gewenste beweging in gang zetten.  

 

Gidsprincipe 2: we benutten alle potentiële ontwikkellocaties in Doetinchem 

De opgave van duurzame energie opwekking is zo groot, dat we veel locaties nodig zullen 

hebben voor ontwikkeling. Ons streven is om potentiële ontwikkellocaties voor grootschalige 

energieopwekking optimaal te benutten in Doetinchem voor de ontwikkeling van projecten. 

Uiteraard moeten grootschalige energie opwek projecten op een beoogde ontwikkellocatie 

aan alle geldende milieunormen voldoen. Daarnaast geldt altijd de verplichting om een goede 

verantwoording te geven qua ruimtelijke ordening. Maar, ruimtelijke ordening is voor een deel 

een keuze, en we zullen als gemeente ruimtelijk-juridisch alles in staat stellen om de 

ontwikkeling van energie opwekking mogelijk te maken.  

 

Gidsprincipe 3: we zijn bereid eigen opbrengsten aan duurzaamheiddoelen te besteden 

Bij de ontwikkeling van grootschalige duurzame opwekprojecten op gemeentegrond kan in 

sommige gevallen sprake zijn van opbrengsten. De energietransitie opgave  is van zo groot 

belang, dat we deze opbrengsten (bij exploitatie van projecten op gemeentegrond) opnieuw 

willen inzetten voor andere projecten (volgens een revolverend concept). Dat kan op 

verschillende manieren. Belangrijk is dat de middelen efficiënt en goed worden gebruikt,  en 

over iedere besteding opnieuw verantwoording wordt afgelegd. 

 

Gidsprincipe 4: we zijn bereid tot het lopen van gecalculeerd risico 

De gemeente Doetinchem is vanuit haar kerntaken geen ontwikkelaar van grootschalige 

projecten en ook geen energiemaatschappij. Echter, bij de ontwikkeling van grootschalige 

opwekprojecten zijn we wel bereid een gecalculeerd risico te lopen. Zeker als we kijken naar 

de maatschappelijke rol en taak die we als overheid in eerste instantie hebben op het aanjagen 

van de energietransitie opgave. Op deze manier stimuleren we de realisatie van projecten, die 

anders mogelijk in de voorfase zouden stranden. 
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Gidsprincipe ten aanzien van betrokkenheid inwoners bij ontwikkellocaties/opwekprojecten  

De energietransitie opgave heeft ruimtelijk grote consequenties. Bovendien spelen veel 

belangen, want in de nabijheid van opwekprojecten wonen, werken en recreëren mensen. Dat 

vraagt niet alleen een zorgvuldig  gesprek over de betekenis van de opgave, maar ook over de 

verdeling van verantwoordelijkheden, lusten en lasten.  

Tevens staat of valt de energietransitie opgave met brede maatschappelijke steun. De steun 

wordt groter wanneer enthousiaste en actieve burgers en ondernemers zelf mee kunnen doen, 

en ruimte en mogelijkheden krijgen voor eigen energieproductie of gezamenlijke 

besparingsacties. Hiermee wordt niet alleen een bijdrage geleverd aan CO2-reductie, maar er 

ontstaat ook een voorhoede die de gewenste bredere beweging op gang helpt.  

Gidsprincipe 5: we dragen zorg voor participatiemogelijkheden bij opwekprojecten 

Het zelf opwekken van energie door burgers moet dan structureel financieel aantrekkelijk zijn. 

Betrokkenheid en de mogelijkheid om deel te nemen in de grootschalige opwekprojecten is 

daarom heel belangrijk. Wij vinden dat het ten minste mogelijk moet zijn om met zeggenschap 

(aandelen) of zonder zeggenschap (obligaties) financieel deel te nemen in grootschalige 

opwekprojecten in Doetinchem.  

 

Gidsprincipe 6: we dragen zorg voor voordelen voor directe omgeving van 

opwekprojecten 

Grootschalige duurzame opwekprojecten zoals windmolens binnen onze gemeentegrenzen 

zullen op veel plekken aan de horizon te zien zijn, maar in de directe omgeving is de impact 

daarvan natuurlijk het grootst. We vinden het een goede zaak als de bewoners van woningen, 

die in de directe invloedssfeer (binnen een straal van 500-1000 m) komen van dergelijke 

projecten, (enige) voordelen krijgen ten opzichte van andere inwoners. Dat zou kunnen in de 

vorm van een korting op stroom of naar keuze in de vorm van een aanbod van financiële 

participatie. Dat komt wat ons betreft níet in de plaats van wettelijk geregelde compensatie of 

schadevergoedingen, die altijd van toepassing blijven.  

 

 

Een ander voorbeeld om voordeel voor de naaste omgeving te bieden is het instellen van een 

omgevingsfonds, te voeden uit (een deel van) de opbrengst van opgewekte energie. De gelden 

uit een dergelijk fonds kunnen worden besteed aan verbetering van het landschap of voor 

leefbaarheid in het algemeen.  
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Gezamenlijke uitvoeringsstrategie 
 

De aanzet tot de routekaart, zoals hier is gepresenteerd, vormt de start van een traject.          

Een traject waarin samen door bedrijven, kennisinstellingen, NGO's, gemeente en inwoners 

wordt gewerkt aan een verdere invulling en optimalisering van het transitiepad naar een 

energieneutraal Doetinchem in 2030. Een traject waarin deze routekaart vorm krijgt met 

commitment van betrokken partijen. Een traject waarin steeds meer activiteiten worden 

gerealiseerd en zichtbaar zijn. 

 

Een effectieve aanpak van de energietransitieopgave vereist een combinatie van proces & 

inhoud, van generieke maatregelen & specifieke activiteiten. We zien de gezamenlijke aanpak in 

hoofdlijnen als volgt voor ons: 

 

Langjarig commitment aan samenwerking en kennisontwikkeling 
Als gemeente zullen we komende jaren samen met onze partners verbindingen leggen om de 

benodigde uitvoeringskracht te organiseren. We werken gezamenlijk aan: 

- Het in beeld brengen van de exacte omvang van de opgave en de maatschappelijke 

haalbaarheid en de daarbij benodigde inzet en investeringen 

- Gezamenlijke communicatie gericht op bewustwording van de urgentie, realiteitsbesef 

en participatie 

- Kennisontwikkeling en kennisverspreiding om knelpunten op te lossen en succesvolle 

innovaties te ontwikkelen en breder toe te passen 

 

Gezamenlijk uitwerking geven aan de werklijnen van de routekaart  
Op basis van het Koersdocument Doetinchem natuurlijk duurzaam stellen we voor de 

komende tijd samen met onze partners de routekaart uit te werken langs de werklijnen: 

1 Energiebesparing 

2 Duurzame energie opwekking 

 

We kiezen bewust voor een gezamenlijke uitwerking van de routekaart om partijen zo te 

activeren en committeren tot het leveren van een concrete bijdrage aan de energietransitie. 

Immers, de energietransitie staat of valt met brede maatschappelijke steun. De steun wordt 

groter wanneer enthousiaste en actieve burgers en ondernemers zelf mee kunnen doen en 

ruimte en mogelijkheden krijgen voor eigen energieproductie of gezamenlijke besparingsacties. 

Hiermee wordt niet alleen een bijdrage geleverd aan CO2-reductie, maar er ontstaat ook een 

voorhoede die een bredere beweging op gang helpt. 

 

Werklijn energiebesparing 

Inwoners, ondernemers, verenigingen en kennisinstellingen worden uitgedaagd om mee te 

denken over een effectieve en vraaggestuurde aanpak in de bestaande voorraad, om zo kansen 

voor energiebesparing te verzilveren. Naast de structurele uitrol van besparingscampagnes, in 

samenwerking met ons verduurSaam Energieloket, is een belangrijk onderdeel van de aanpak in 

de bestaande voorraad de verduurzaming van de huidige warmtevoorziening (en het 

verminderen van de afhankelijkheid van gas). 

 

Werklijn duurzame energie opwekking 

Initiatiefnemers, collectieven van inwoners of ondernemers worden binnen deze werklijn 

uitgedaagd om mee te denken over de optimale energie opwek mix in Doetinchem, en te 

participeren in duurzame energie opwekprojecten.  
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Voor iedere werklijn zal een factsheet worden uitgewerkt, en wordt de voorgestane 

werkwijze beschreven. In bijlage 3 is een eerste aanzet van een dergelijke factsheet ter 

illustratie opgenomen. 

 

Voorzien vervolgtraject  
Partijen gaan in het najaar van 2017 gezamenlijk aan de slag met het verder invullen en 

uitwerken van de factsheets energiebesparing en duurzame energie opwekking. Daarbij wordt 

voor de korte termijn inzicht gegeven in de beoogde projecten en activiteiten-overzicht (met 

noodzakelijke acties en maatregelen). Ook de monitoring op de acties en projecten vindt 

plaats in samenwerking met betrokken partijen.  

 

In de Uitvoeringsagenda voor 2018-2019 worden vervolgens de voorziene projecten of 

activiteiten opgenomen, die op dat tijdstip kansrijk en realistisch zijn. De uitvoeringsagenda 

wordt elke twee jaar getoetst en bijgesteld. Op grond van deze toetsing kunnen projecten 

afhaken of bijkomen op de uitvoeringsagenda voor navolgende jaren, en vormt de routekaart 

op deze wijze een dynamisch navigatiesysteem. 
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Bijlagen 
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Bijlage 1 Samenvatting verkenning bandbreedte scenario’s 
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26 juni 2017 

Samenvatting resultaten verkenning scenario’s duurzame 

energieopwekking 
 

Opgave duurzame energie opwekking 

In maart 2015 heeft de raad besloten de focus voor de energietransitieopgave in Doetinchem 

in eerste instantie op zonne- energie en energiebesparing te leggen.  

Met de uitwerking van de regionale uitvoeringsagenda begin 2016, en de vertaling daarvan naar 

Doetinchemse schaal, wordt echter duidelijk dat de opgave voor grootschalige duurzame 

energie opwekking groot is.  

 

Op basis van de regionale uitvoeringsagenda is de volgende opgave voor Doetinchem gesteld 

om in 2030 energieneutraal te zijn: 

 

Tabel 1 vertaling regionale opgave duurzame energie opwekking naar Doetinchem 

Duurzame opwekking Realisatie in 2020 Realisatie in 2030 

Zon op daken 

- Klein 

- Middelgroot 

- Groot 

 

30 

6 

1 

 

152 

30 

6 

Zon grondgebonden 

- Zon op Erf 

- Middelgroot 

- Groot 

 

12 

2 

 

59 

20 

3 

Wind 

- Windturbines groot 

 

7 

 

26 

Biomassa installaties 

- Biomassa thermisch 

- Biomassa elektrisch 

- Biogas 

 

3 

- 

2 

 

12 

1 

7 

Bron: Regionale uitvoeringsagenda Achterhoek energieneutraal (maart 2016) 

 

Bovenstaand overzicht is echter een vrij ‘platte vertaling’ van de regionale opgave naar 

Doetinchemse schaal. De vraag die op basis van bovenstaande tabel dan ook ontstaat is: wat 

valt hierin nog te kiezen of focussen als het gaat om duurzame energie opwekking? Wat is er 

minimaal nodig, of wat past maximaal gelet op de ruimtelijke impact van projecten? Is het 

denkbaar dat we meer inzetten op zonprojecten, en minder op windprojecten? In hoeverre 

zijn de opgaves uitwisselbaar? En wat zijn de belangrijkste argumenten voor en tegen? Dat zijn 

de vragen die centraal stonden bij de verkenning naar maximale bandbreedtes van een drietal 

scenario’s: 

 Alleen zon  

 Optimum wind 

 Energievraag naar nul 

 

Doel verkenning 

Doel van de verkenning is de bandbreedte per scenario inzichtelijk te maken, en op deze wijze 

te laten zien in hoeverre er qua duurzame energie opwekking daadwerkelijk ‘te kiezen’ valt (of 

dat we altijd moeten terugvallen op een mix aan verschillende type duurzame energie 

opwekking). Belangrijk daarbij is in het achterhoofd te houden dat we als gemeente niet altijd 

zelf energie opwekprojecten ontwikkelen, en voor de uiteindelijke mix van opwekprojecten 

afhankelijk zijn van initiatieven uit de markt/samenleving.  
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Waarom bandbreedte bepaling van deze drie scenario’s? 

De beoogde duurzame energie opwekking uit de regionale uitvoeringsagenda gaat uit van een 

mix van duurzame energie uit zon, wind en biomassa. Toch is gekozen voor een 

bandbreedtebepaling voor alleen zon en wind. Argument daarvoor is de ‘uitwisselbaarheid’ qua 

opgave als het gaat om zonne- en windenergieprojecten. Voor energie uit biomassa geldt dat 

er geen extra projecten kunnen worden gerealiseerd, omdat de hoeveelheid te gebruiken 

biomassa voor de installaties afhangt van de voorraad aan biomassa en ook afhangt van de 

installatiemogelijkheden. De huidige geformuleerde aantallen zijn voor Doetinchem feitelijk al 

op de maximale voorraad berekend (en bieden geen alternatief in het kader van deze 

bandbreedte bepaling). 

 

Naast het bepalen van de bandbreedte voor zon en wind is daarom ook verkend wat de 

maximale  reikwijdte van energiebesparing in Doetinchem is. Alle energie die we in 

Doetinchem aanvullend kunnen besparen, hoeft immers niet meer opgewekt te worden. 

Hieruit wordt duidelijk welke minimale opgave op tafel ligt voor wat betreft duurzame energie 

opwekking.  

 

 

Vertrekpunt: huidig energieverbruik en duurzame energie opwekking in 

Doetinchem 

Om de opgave van duurzame energie opwekking te bepalen is eerst inzicht verkregen in het 

huidig energieverbruik binnen Doetinchem. Onderstaande figuren geven inzicht in het 

energieverbruik van Doetinchem in 2012: 

 

 
Figuur 1 Gasverbruik Doetinchem 2012    Figuur 2 Elektriciteitsverbruik Doetinchem 2012 
Bron: Klimaatmonitor  

 

De gemeente Doetinchem verbruikte in 2012 circa 87 miljoen m3
 (kubieke meter) gas. Circa 

45% hiervan werd gebruikt door woningen: 38.9 miljoen m3 gas. De overige 55% wordt gebruikt 

door industrie, bedrijven en organisaties (Klimaatmonitor, 2017).  

In 2012 werd 296GWh elektriciteit gebruik in Doetinchem, 27% door woningen en 73% door 

bedrijven, organisaties en de industrie (Klimaatmonitor, 2017).  

 

Belangrijk inzicht op basis van deze verbruiksgegevens is hierbij dat, als het gaat om 

energiebesparing in de bestaande bouw, onze grootste opgave ligt in het terugbrengen van het 

gasverbruik. En gekoppeld aan dat inzicht is ook van belang om ons te realiseren dat de 

woningvoorraad in Doetinchem circa 45% van dit gasverbruik voor haar rekening neemt. 
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Daarnaast is gekeken hoeveel energie binnen de gemeente Doetinchem nu al duurzaam wordt 

opgewekt. De huidige duurzame energie opwekking is marginaal, 2,9 % van de gebruikte energie 

binnen Doetinchem komt vanuit een duurzame energiebron. Dit betreft vooral duurzaam 

geproduceerde warmte vanaf de rioolwaterzuiveringsinstallatie. 

 

  
 
Figuur 3 Percentage hernieuwbare energie Doetinchem     Figuur 4 Hernieuwbare energie bronnen 
Bron: Klimaatmonitor  

 

Resultaten bandbreedte bepaling scenario Alleen Zon 

 Op basis van het elektriciteitsverbruik in 2012 en de te nemen maatregelen qua besparing 

moet er in 2030 272GWh - het verbruik van circa 75.000 woningen – aan elektriciteit 

worden opgewekt binnen de gemeentegrenzen van Doetinchem om energieneutraal te zijn.  

 Om 272GWh jaarlijks op te wekken met zonnepanelen moet er 320MWp aan 

zoninstallaties geïnstalleerd worden.  

 320MWp geïnstalleerd vermogen aan zoninstallaties vergt een enorm ruimtebeslag. In 

veldopstellingen al gauw 500 hectare. Dat is ongeveer 6 à 7 procent van de totale 

oppervlakte van de gemeente Doetinchem.   

 Het plaatsen van grote pv-installaties op bedrijfsdaken, vermindert het aantal  benodigde 

pv-installaties in veldopstellingen. Zodoende wordt efficiënter omgegaan met de 

beschikbare ruimte. Bovendien hebben zonnepanelen op bedrijfsdaken minder effect op de 

omgeving. Als álle grote bedrijfsdaken op bedrijventerreinen en agrarische bedrijven 

worden volledig worden voorzien van zonnepanelen, kan er ruim 33MWp aan 

zonnepanelen worden geïnstalleerd1. Dit is ruim tien procent van de totale 

elektriciteitsvraag.  

 

 

Resultaten bandbreedte bepaling Optimum Wind 

 Op basis van het elektriciteitsverbruik in 2012 en de te nemen maatregelen qua besparing 

moet er in 2030 272GWh - het verbruik van circa 75.000 woningen – aan elektriciteit 

worden opgewekt binnen de gemeentegrenzen van Doetinchem om energieneutraal te zijn. 

Als wordt uitgegaan van 2200 vollasturen voor windmolens, betekent dit dat er 123.6MW 

aan vermogen geproduceerd moet worden.  

 Om 123.6MW vermogen te produceren zijn ongeveer 41 windmolens nodig van 3MW per 

stuk. Het is aannemelijk dat deze molens in Doetinchem een tiphoogte van circa 200 meter 

hebben.  

 

 

 

 

                                                
1 In het kader van deze verkenning heeft nog geen dakgeschiktheidsonderzoek plaatsgevonden! 
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 Afhankelijk van type windmolen is de bandbreedte voor dit scenario als volgt: 
   Vermogen Referentie Aantal 

benodigd 

Afmetingen (indicatief) 

2MW Aalten, Netterden, Duiven 62 Ashoogte: 98m 

Rotordiameter: 82m 

3MW Windpark Den Tol 41 Ashoogte: 139m 

Rotordiameter: 122m 

4.2MW Nieuw model van fabrikant 

Enercon 

30 Ashoogte: 129/159m 

Rotordiameter: 141m 

7.5MW Windpark Noordoostpolder 17 Ashoogte: 135m 

Rotordiameter: 127m 

 

 

Vertaling ruimtelijke impact scenario’s zon en wind 

Voor wat betreft de ruimtelijke impact van de bandbreedtes van de scenario’s Alleen Zon  en 

Optimum Wind is een vertaling van de totale opgave gemaakt naar het totale grondgebied van 

Doetinchem: 

 
Afbeelding 1 Ruimtebeslag van ca. 480 hectare zon op de totale oppervlakte van Doetinchem 

 

 
 

Afbeelding 2 Ruimtebeslag van 2 x 6 windmolens van 3 MW op de totale oppervlakte van  Doetinchem 

 

 

Resultaten bandbreedte bepaling Energievraag naar nul 

 Alle Doetinchemse woningen en overige sectoren (behalve verkeer en vervoer) verbruikten 

in 2012 296GWh elektriciteit en 87 miljoen m3 gas, dat komt overeen met 3.8 PJ aan 

energie. 
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 De verhouding tussen energieverbruik van gas en elektriciteit in de bestaande voorraad is 

ongeveer 70%-30%. 

 Om de gestelde ambitie - Doetinchem energieneutraal in 2030 - te behalen moet de 

gebouwde omgeving van gemeente Doetinchem (wonen en werken) besparen op het 

gasverbruik (55%) en het elektriciteitsverbruik (20%). Dit komt overeen met een 

verminderd energieverbruik in 2030 van 44% ten opzichte van 2012. Met deze besparingen 

blijft er nog steeds een resterende energievraag over. 

 Iedere besparing bovenop de doelstellingen van 55% en 20% besparing (ten opzichte van 

2012), leidt dus tot een aanzienlijke vermindering van de hoeveelheid op te wekken 

duurzame energie.  

 Iedere 10% éxtra besparing leidt tot de vermindering van 4-5 windmolens van 3 MW of 58 

hectare zonnepark/veld. 

 

Overall conclusie verkenning bandbreedte scenario’s 

Op basis van de verkenning wordt duidelijk dat de opgave van duurzame energie opwekking kan 

worden ingevuld met alleen zon-projecten. Het invullen van de opgave van duurzame energie 

opwekking met alleen wind-projecten lijkt niet zonder meer mogelijk. Dit heeft te maken met 

het inpassingsvraagstuk in relatie tot de benodigde afstanden tot gevoelige bestemmingen in het 

buitengebied. Door in de bestaande gebouwde omgeving de energievraag volledig naar nul te 

brengen, vervalt de opgave van duurzame energie opwekking. Echter, de huidige opgave van 

energiebesparing in de bestaande voorraad is al zodanig groot, dat extra besparingen op dit 

moment niet realistisch lijken. Wel is duidelijk dat er nog meer ingezet moet worden op 

besparing! 

 

Naast het inzicht in de bandbreedte van elk scenario is op basis van deze verkenning de 

verhouding tussen de verschillende type energie opwekking en energiebesparing inzichtelijk 

gemaakt. In onderstaande afbeelding is deze verhouding weergegeven. Af te lezen valt dat 1 

windmolen (3 MW) evenveel energie oplevert als 10-12 hectare zonnepark. Daarnaast valt af te 

lezen dat wanneer 1800 woningen energieneutraal worden gerenoveerd (energievraag naar nul), 

de opgave voor duurzame opwekking met 1 windmolen (3MW) of met 10-12 hectare zonnepark 

verminderd. 

 

 
Afbeelding 3 Verhouding duurzame energie opwekking uit wind, uit zon of energiebesparing (bandbreedte bepaling) 
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Bijlage 2 Samenvatting resultaten energiedialoogfase 
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26 juni 2017 

Samenvatting resultaten energiedialoog rond opgave duurzame energie 

opwekking in Doetinchem 
In het kader van het opiniërend traject met de raad rond de opgave van duurzame energie 

opwekking in Doetinchem is een energiedialoog opgestart met de Doetinchemse bevolking.  

Ook hun wensen en ideeën worden meegenomen bij de totstandkoming van de ‘Routekaart 

2030’. De input van de verschillende partijen uit Doetinchem is verkregen via een aantal routes:  

- in november 2016 is een breed duurzaamheid-onderzoek uitgezet onder de panelleden 

van ‘Doetinchem Spreekt’; 

- op 10 april 2017 is groep 8 leerlingen van OBS Hagen gevraagd om hun visie op een 

duurzaam Doetinchem in 2030 te geven; en  

- op 15 mei vond een energiedialoog-avond rond dit thema plaats met ruim 50 

Doetinchemmers (bedrijven, maatschappelijke organisaties, inwoners).  

 

Belangrijkste resultaten onderzoek duurzaamheid-Bewonerspanel 

‘Doetinchem spreekt’ 

 Van de 1260 respondenten gaf 83% aan het belangrijk of zeer belangrijk te vinden dat de 

gemeente zich inzet voor een energieneutrale regio. 

 Ook is gevraagd of de respondent het zelf belangrijk vindt om over te schakelen naar 

een duurzame energievoorziening. De meerderheid van 66% vindt het (zeer) belangrijk 

om zelf over te schakelen naar duurzame energie. 

 Van de mensen met een koopwoning (1063 personen) geeft 79% aan dat 

energiezuinigheid meespeelt bij het overwegen van het kopen van een huis. Van de 1063 

respondenten gaf 55% aan meer te willen betalen voor een energiezuinige woning. Bij 

respondenten met een huurwoning liggen de verhoudingen anders. Van de 197 

respondenten met een huurwoning geeft 28% aan dat ze meer huur willen betalen voor 

een energiezuinige woning. 45% van de respondenten is het hier mee oneens.  

 Om bewoners te stimuleren te investeren in energiebesparende maatregelen bieden we 

als gemeente stimuleringsregelingen aan. 30% van de 1063 respondenten geeft aan dat 

een lening hen stimuleert om te investeren in energiebesparende maatregelen. 66% van 

de respondenten gaf aan dat subsidies hen stimuleert om te investeren in 

energiebesparende maatregelen.  

 36% van de 1260 respondenten geeft aan interesse te hebben in het opwekken van 

duurzame energie samen met buurtgenoten. Energie uit zonnepanelen geniet hierbij als 

vorm de voorkeur. 25% (van totaal van 36% ) geeft aan zonne-energie op te willen 

wekken met buurtgenoten, voor wind is dit 11%.   

 Respondenten is gevraagd aan te geven welke technologie voor grootschalige duurzame 

opwek van elektriciteit zij als meest geschikt achten voor Doetinchem.  De resultaten 

staan in tabel 1 weergegeven. Verschillende varianten van zonne-energie genieten bij veel 

respondenten de voorkeur boven windenergie. Met name het grootschalig toepassen 

van zonnepanelen op bestaande (bedrijfs-)daken wordt gezien als meest geschikt.  

 Minder respondenten vinden windenergie geschikt voor Doetinchem. Windmolens in 

lijnopstelling genieten de voorkeur boven windmolens in een windpark. Veel 

respondenten geven in de toelichting aan dat ze tegen de komst van windmolens in 

Doetinchem zijn. 
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Tabel 2 Resultaten – vraag geschiktheid type duurzame energie opwekking 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Bron: Moventem 2016 

 

 

Belangrijkste resultaten Energiedialoog groep 8 OBS Hagen 
Tijdens een interactieve klimaatles hebben de groep 8 leerlingen van OBS Hagen gewerkt aan 

hun visie op de wijk van de toekomst. Aan hen is gevraagd hoe zij denken dat hun huis, school, 

speelplaats en het vervoer eruitziet in 2035. De antwoorden die ze op de vragen hebben gegeven 

zijn erg creatief. Ze zien de toekomst duidelijk anders dan dat die nu is en de toepassing van 

duurzame energie is voor hen blijkbaar vanzelfsprekend. Met name zonne-energie  en wind-

energie zien zij als dé methode om overal duurzame elektriciteit op te wekken. Tijdens de avond 

van de energiedialoog is ter inspiratie van de dialoogtafels een korte film vertoond van de 

resultaten van de energiedialoog met groep 8 van OBS Hagen. Een aantal leerlingen heeft tijdens 

de informatieve raadsbijeenkomst van 15 juni 2017 hun visie op de wijk van de toekomst 

gepresenteerd.  

  
Afbeelding 1 sfeerimpressie presentatie wijk van de toekomst door OBS Hagen leerlingen 
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Belangrijkste resultaten Energiedialoog-avond 15 mei 2017 
De Energiedialoog-avond vond plaats op 15 mei 2017. Met ruim 50 deelnemers is deze avond 

aan vier dialoogtafel gesproken over de opgave van duurzame energie opwekking in Doetinchem. 

De dialoogtafels waren per doelgroep ingericht: tafel bewoners, tafel mkb, tafel grote bedrijven 

en tafel maatschappelijke organisaties & kennisinstellingen. Iedere doelgroeptafel werd geleid 

door een moderator vanuit de ‘eigen doelgroep’.  

 

De resultaten zijn per tafel verwerkt. Zodoende wordt helder hoe de verschillende doelgroepen 

denken over het thema van duurzame energieopwekking en de opgave waar Doetinchem voor 

staat. Hun meningen, wensen en ideeën hebben ze op de tafellakens geschreven en getekend.  

 

Aan iedere dialoogtafel zijn de volgende vragen behandeld: 

1.  Welke gebieden in de gemeente Doetinchem zijn volgens u vooral geschikt (en gewenst) voor de 

productie van duurzame energie? Denk hierbij aan bijvoorbeeld het centrum, woonwijken, woningen 

in het buitengebied, bedrijventerreinen, industrie, agrarisch gebied, et cetera. 

2.  Welke (combinatie van) bronnen zijn geschikt voor de gemeente om daarmee invulling te geven aan 

de duurzame energieopgave? Denk hierbij aan bijvoorbeeld wind (groot- en kleinschalige 

oplossingen), zon (groot- en kleinschalige oplossingen), water (o.a. energie uit oppervlaktewater, 

stroming/verval), bodem (geothermie). 

3. Wie zou hierin het initiatief kunnen/moeten nemen? Welke betrokken partijen en welke middelen 

zijn er nodig? Welke rol kun je hierin zelf vervullen? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Afbeelding 2 sfeerimpressie energiedialoogavond 15 mei 2017 
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Resultaten tafel midden- en kleinbedrijf 

Aan de MKBtafel worden diverse vormen van 

duurzame energie opwekking genoemd: zon, 

wind en water zijn het meest vaak genoteerd. Het 

plaatsen van zonnepanelen op daken en gevels is 

ook vaak genoemd. Daarbij zouden alle mogelijke 

daken/gevels moeten worden benut. Ook is 

groot en in het midden ‘DOEN’ opgeschreven. 

Het moet niet alleen bij praten blijven, er zal ook 

actie moeten worden ondernomen. De 

aanwezigen van het mkb laten zien dat ze 

betrokken zijn en willen bijdragen aan 

veranderingen.  

 

Tafel grote bedrijven 

De grote bedrijven hebben ook verschillende 

vormen van opwek opgeschreven. Bovendien 

hebben ze concreet locaties aangewezen waar 

zij kansen zien voor ontwikkelingen: langs de 

A18, op het A18 bedrijvenpark, Vredestein-

terrein, rondom Doetinchem en bij Etten en 

Langerak. Ook zonnepanelen, met de nadruk 

dat dit op álle daken toegepast moet worden, is 

meerdere keren genoemd.  

 

Tafel maatschappelijke organisaties & 

kennisinstellingen 

Het tafellaken van de maatschappelijke 

organisaties en kennisinstellingen is het meest 

beschreven. Er zijn veel ideeën, methoden en 

technologieën beschreven gericht op de 

opwekking van duurzame energie. Ook hebben 

ze veel partijen benoemd die actie kunnen of 

moeten ondernemen. Ze zien dus graag een 

brede aanpak, met veel actie op veel fronten.  

 

 

Tafel bewoners 

Waar de tafels met bedrijven en 

maatschappelijke organisaties hebben 

uitgezoomd en relatief abstracte ideeën hebben 

opgeschreven, hebben de bewoners vooral 

ideeën opgeschreven die betrekking hebben op 

hun directe leefomgeving. Concrete ideeën en 

acties gaan in op de benodigde bewustwording 

op de opgave en de daarbij benodigde 

gedragsverandering. Besparingen en efficiënter 

omgaan met energie zijn concepten die vaker 

zijn genoemd.   
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Enkele opvallende punten 

Alle partijen kwamen met ideeën en oplossingen gericht op verschillende actoren, ze laten zien 

dat de opgave door iedereen moet worden opgepakt. De vier tafels kwamen bovendien met een 

gevarieerde mix van opwekkingsmogelijkheden: zon, wind en water. Maar ook geothermie, 

energie uit biomassa en gebruik van restwarmte zijn genoemd. Enerzijds duidt dit op aanewzige 

kennis ten aanzien van duurzame energie opwekmogeljikheden bewustzijn van de noodzaak om 

verschillende vormen van duurzame energie opwekking toe te passen in Doetinchem om de 

gewenste energietransitieopgave te bewerkstelligen.  

Ondanks dat het thema van de avond grootschalige opwekking was, hebben veel partijen ook de 

noodzaak van energiebesparing opgeschreven. Alleen aan de dialoogtafel grote bedrijven, de 

doelgroep bij uitstek als het gaat om energieverbruik, was beperkte aandacht voor het besparen 

van energie.   

 

Overall conclusie energiedialoogfase rond opgave van duurzame energie 

opwekking in Doetinchem 
 

- Zowel het onderzoek uitgezet onder het inwonerpanel ‘Doetinchem spreekt’, de 

energiedialoog met leerlingen van groep 8 van OBS Hagen als de Energiedialoog avond van 

15 mei 2017 laten zien dat Doetinchemmers erg betrokken zijn bij het thema en een grote 

bereidheid hebben om ideeën en wensen met elkaar uit te wisselen. 

- Alle deelnemers aan de dialoogtafels hebben aangegeven in de toekomt vaker mee te 

willen denken over de opgave van grootschalige energieopwekking, besparingen of andere 

energie- of duurzaamheidsgerelateerde onderwerpen.  

- Betrokken deelnemers hebben zelfs verdiepende onderwerpen aangedragen om in 

navolgende bijeenkomsten over door te praten. 

- Zowel het inwonerpanel als de deelnemers aan de energiedialoog onderkennen de 

urgentie en noodzaak tot de inzet van een gevarieerde mix van duurzame energiebronnen 

in Doetinhem. 

- Het benutten van beschikbare ruimte op daken van woningen en bedrijven voor het 

opwekken van duurzame energie is frequent genoemd, zowel door de respondenten van 

het inwonerspanel als de deelnemers aan de dialoogtafels.   

- Overige vormen van duurzame energie opwekking vinden bij voorkeur plaats in nabijheid 

van infrastructuurlijnen of op of aangrenzend aan bedrijventerreinen (met name het A18 

bedrijvenpark is genoemd als locatie voor energieopwekking, al dan niet tijdelijk). 

 
 

 

 
 

 

  

  



 

 

 

25 

Bijlage 3 Aanzet invulling factsheet - werklijnen 
 

 

 

Factsheet  Woningen Energiebesparing  
Actuele cijfers Doetinchem 

 Huidig energiegebruik woningen (op jaarbasis, peiljaar 2012): 

o Koopwoningen gasgebruik: 26,9 miljoen m3 gas     

o Koopwoningen elektriciteitsgebruik: 56,3 miljoen kWh 

o Huurwoningen gasgebruik: 11,8  miljoen m3 gas 

o Huurwoningen elektriciteitgebruik: 22,5 miljoen kWh 

 Aantal particuliere koopwoningen: 15.222 woningen 

 Aantal huurwoningen: 9.560 woningen 

 Netto groei tot en met 2030 (aantal wooneenheden, koop/huur): …… 

 Sloopwoningen tot en met 2030: …… 

 Financieel realistisch besparingspotentieel woningen ouder dan 1980/2000: 21,3 miljoen m3 

gas en 15,76 miljoen kWh 

 Bijdrage aan de doelstelling energieneutraal: 55% besparing op gas, 22% besparing op 

elektriciteit 

 

Strategie 
Inwoners in Doetinchem spelen een belangrijke rol bij het realiseren van de ambitie. Een betrokken 

en actieve samenleving is geen doel op zich maar wel een belangrijke voorwaarde om de bestaande 

woningvoorraad te verduurzamen en een duurzame energievoorziening te realiseren. Ondanks dat de 

overheid weinig directe invloed heeft, kan zij wel belangrijke stimuleringsmaatregelen in het leven 

roepen.  In Doetinchem zetten we ondermeer sinds juli 2016 de duurzaamheidslening in als 

instrument. 

 

Het in de praktijk brengen van het “anders denken” over wonen en energiegebruik zullen bewoners 

toch zelf in de praktijk moeten brengen. Informatie en educatie om bewustwording te creëren is een 

taak die we als overheid opnemen via het verduurSaam energieloket. Het verder uitrollen en 

opschalen past bij de ontwikkeling van de ‘zelforganiserende’ samenleving. 

Beoogde effecten 

 
Korte termijn (t/m 2020): 

Inwoners worden geïnformeerd, 

gestimuleerd en ondersteund zodat zij 

kunnen bijdragen aan de doelstellingen 

van de andere scenario’s. 

 

Lange termijn (voor 2030): 

50% besparing op gas, 21 % besparing op elektra 

(Burger) energie coöperaties met 

dienstverlening en producten t.b.v. een 

lokale onafhankelijke energievoorziening. 

 

Mijlpalen 

 
 Duurzaamheidslening particuliere woningeigenaren  

 Gedragscampagne woningeigenaren in 2017 

 Voortzetting verduurSaam Energieloket tot 2020 

 etc 

  

*  * 

*  *  *  *  * 
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Factsheet Bedrijven energiebesparing 
 

Actuele cijfers Doetinchem 

 Huidig energiegebruik bedrijven: 

 Geplande nieuwbouwprojecten tot 2030: 

 Grootschalige renovatieprojecten tot en met 2030: 

 

 Financieel realistisch besparingspotentieel: 

 Bijdrage doelstelling energieneutraal: 

 

Strategie 
Energiebesparing bij bedrijven op de lange termijn schuiven betekent in de nabije toekomst een te 

grote achterstand. Maatregelen die zichzelf binnen 5 jaar terugverdienen zijn er volop. Bedrijven zijn 

nu al verplicht die maatregelen te nemen. Om dat ook daadwerkelijk te laten gebeuren brengen 

bedrijven energiebesparing in beeld en leggen ze verdergaande ambities vast in 

samenwerkingsconvenanten. Maatregelen worden uitgevoerd met gebruik van beschikbare 

investeringsprogramma’s. 

 

Bundeling van krachten van ondernemers, onderwijsinstellingen en lokale overheden in de vorm van 

een kennis- en netwerkplatforms is een ontwikkeling die ook in de regio Achterhoek te zien is. Hier 

gebeurt dat o.a. onder de vlag van SIKA en IG&D. Met initiatieven als ‘Bedrijvig Doetinchem gaat voor 

Duurzaam’ stimuleren bedrijven elkaar om meer systematisch naar energieverbruik te kijken, 

innovatiekracht te vergroten, duurzaamheid vorm te geven en kennisniveau op peil te houden. 

Doordat bedrijven via bestaande netwerken gebruik maken van elkaars kennis en ervaringen vindt 

snelle uitrol van energiebesparingsmaatregelen plaats. 

 

Beoogde effecten 

 
Korte termijn (t/m 2020): 

Alle bedrijven in Doetinchem hebben alle erkende 

energiebesparingsmaatregelen getroffen 

en minstens 5% van de bedrijven heeft 

hierin verdergaande stappen gezet als het gaat  

om energiebesparing. 

 

Lange termijn (voor 2030): 

50% besparing op gas, 21 % besparing op elektra (?) 

(Burger) energie coöperaties met 

dienstverlening en producten t.b.v. een 

lokale onafhankelijke energievoorziening. 

 

Mijlpalen 2017-2018 

 
 In 2018 Besparing bij bedrijven van minimaal X PJ via voorschriften Wet 

Milieubeheer. 

 Convenant van bedrijven en instellingen georganiseerd in 

“koplopergroepen” om praktische invulling te geven aan Maatschappelijk 

Verantwoord Ondernemen (w.o. energiebesparing)? 

 Regionaal MKB- fonds voor verduurzaming bedrijfsleven (2018) 

 etc 

 

*  * 

*  *  *  *  * 
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Factsheet  duurzame (grootschalige) energie opwekking 
 

Actuele cijfers Doetinchem 

 Huidig geïnstalleerd vermogen: 140 TJ (peiljaar 2015) 

 Beoogd geïnstalleerd vermogen 2020: 90 GWh 

 Beoogd geïnstalleerd  vermogen in 2030: 272GWh 

 

 Technisch potentieel/bijdrage  aan de doelstelling energieneutraal:  

 

Strategie 
De ambitie op duurzame energie betekent een stevige opgave. Om de doelstellingen voor duurzame 

energie te halen hebben we alle vormen van duurzame energie nodig. We hebben niet de luxe om 

keuzes te maken en zetten dan ook overal op in. Met de regionale potentie in beeld gaan we op 

zoek naar de beste oplossingen voor Doetinchem. Op korte termijn (t/m 2020) is er in Doetinchem 

geen grootschalige wind gerealiseerd. De toename van het aandeel duurzame energie zal de eerste 

jaren van (grootschalig) zon en biomassaprojecten komen. 

 

De potentie van windenergie gaan we verder concretiseren als onderdeel van het proces om ruimte 

te reserveren voor duurzame energie. Hier ligt een belangrijke rol voor de gemeenten: het 

organiseren van een proces dat uitnodigt tot ontwikkelingen op dit terrein en participatie van 

maatschappelijke partners, lokale investeerders en inwoners. 

 

In de keuze voor een toekomstige duurzame energievoorziening passen geen grootschalige 

infrastructurele investeringen rondom fossiele energie. Aansluitingen op het aardgasnet worden 

afgebouwd. Focus ligt op ruimte voor alternatieve warmte-infrastructuur, smart-grids met verdeel- en 

opslag apparatuur voor elektriciteit en distributie van duurzame brandstoffen. 

 

  

Beoogde effecten 

 

 
Korte termijn (t/m 2020): 

Grootschalige uitrol zonnedaken gebouwde omgeving, 

Gemeentelijk vastgoed voorzien van zonnedaken, 

2 zonneparken in voorbereiding 

 

Lange termijn (voor 2030): 

50% besparing op gas, 21 % besparing op elektra (?) 

(Burger) energie coöperaties met 

dienstverlening en producten t.b.v. een 

lokale onafhankelijke energievoorziening. 

 

Mijlpalen 2017-2018 

 
 Transparante beleidsregels ten aanzien van inpassing 

 Vergunningtrajecten 2 zonneparken zo snel mogelijk laten verlopen 

 Beleid & kader (wo gidsprincipes) communiceren met bewoners en overige stakeholders 

 etc 

 

 

*  * 

*  *  *  *  * 


