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1. Inleiding 
Een te grote toename van broeikasgassen in de atmosfeer zorgt wereldwijd voor een stijging 
van de gemiddelde temperatuur op aarde die grote gevolgen zal hebben voor leven en 
samenleven op aarde. In Parijs is op 21 december 2015 door 195 landen, waaronder ook 
Nederland, een historisch mondiaal klimaatakkoord gesloten. Alle landen zijn 
overeengekomen dat de temperatuur niet meer mag stijgen dan 2oC, met als streefgetal 
maximaal 1,5oC. Het klimaatakkoord van Parijs laat zien dat we als samenleving stappen 
moeten zetten om de doelstellingen te halen. Het sluit daarmee goed aan op het nationale 
Energieakkoord dat door verschillende partijen al in 2013 is ondertekend. Ook gemeente 
Zeist heeft zich daaraan verbonden en heeft een voorbeeldrol richting haar burgers, 
bedrijven en instellingen.  
 
 
1.1 Achtergrond 
Voor u ligt de klimaatvoetafdruk van de gemeentelijke organisatie van de gemeente Zeist. In 
deze nieuwe versie is het jaar 2019 opgenomen en daarmee geeft de voetafdruk inzicht in 
de jaren 2013 tot en met 2019. De klimaatvoetafdruk geeft weer hoe groot in deze jaren de 
bijdrage van de gemeentelijke organisatie aan de klimaatverandering was, uitgedrukt in ton 
CO2.  
Met behulp van deze klimaatvoetafdruk wordt inzichtelijk of de gemeente aan haar eigen 
klimaatambities voldoet en of ze daarmee op schema ligt. Daarnaast geeft het aan waar in 
de organisatie de kansen liggen voor het verder verminderen van het energieverbruik en de 
uitstoot van broeikasgassen c.q. het verkleinen van de klimaatvoetafdruk. 
 
 
1.2 Klimaatambities gemeente Zeist 
Gemeente Zeist heeft de ambitie dat de gemeente zo spoedig mogelijk energieneutraal is, 
uiterlijk in 2050. Dat betekent: op het grondgebied van Zeist wordt uiterlijk in 2050 evenveel 
energie duurzaam opgewekt als aan energie verbruikt. Eén derde van de opgave wordt 
gerealiseerd in 2030: 33% van de benodigde energiebesparing en 33% van de noodzakelijke 
duurzaam opgewekte energie.  

De gemeentelijke organisatie is in 2030 energieneutraal. De gemeentelijke gebouwen zijn 
waar dit kan aardgasvrij en het wagenpark is fossielvrij. Duurzaamheid is integraal onderdeel 
van het dagelijks werk en de mindset van medewerkers. 

De gemeente Zeist is zich ervan bewust dat zij deze ambitie alleen waar kan maken als er 
intensief wordt samengewerkt met alle betrokken partijen uit de samenleving. In deze 
Klimaatvoetafdruk (ook wel klimaat footprint/CO2 voetafdruk genoemd) wordt zichtbaar in 
hoeverre de ambities van de gemeente worden gerealiseerd binnen de eigen bedrijfsvoering 
en wordt vooruitgekeken naar dat wat er op het gebied van reductie aan broeikasgassen nog 
nodig is. 
 
1.3 Bepalen klimaatvoetafdruk gemeentelijke organisatie 
 
In deze klimaatafdruk is zichtbaar; de hoeveelheid door de gemeentelijke organisatie 
verbruikte energie en de hoeveelheid uitgestoten broeikasgassen, uitgedrukt in CO2. Het 
gaat hier om de uitstoot van die broeikasgassen waarvoor de gemeentelijke organisatie 
direct verantwoordelijk is en die dus ook beïnvloedbaar zijn. De berekende cijfers zijn op 
basis van grijze energie. De gemeente Zeist koopt elektriciteit en gas duurzaam in en heeft 
in theorie dus geen uitstoot voor dit gebruik.  
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2. Klimaatvoetafdruk 
Om antwoord te geven op de vragen “wat is de huidige stand van zaken” en “wat zijn de 
belangrijkste doelgroepen” is er een klimaatvoetafdruk opgesteld voor de gemeentelijke 
organisatie van gemeente Zeist. Bij een klimaatvoetafdruk worden alle aspecten die invloed 
hebben op het klimaat omgerekend naar tonnen CO2 (de voetafdruk). Het energieverbruik is 
verreweg de belangrijkste factor in deze klimaatvoetafdruk. 
 
2.1 Klimaatvoetafdruk  
Om een overzicht te creëren van het verloop van de CO2 footprint wordt een overzicht 
gegeven van de totale uitstoot van 2013 tot en met 2019.  
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De scherpe stijging van 2014 op 2015 is voornamelijk te verklaren door de opname van het 
slot van Zeist in de gemeentelijke organisatie. Vanaf 2015 tot 2018 is elk jaar een duidelijk 
daling te zien. In 2019 is de CO2 daarentegen iets toegenomen ten opzichte van 2018, maar 
wel lager ten opzichte van 2017.  
 
Over het algemeen is een duidelijke daling een goed begin op weg naar een klimaatneutrale 
gemeentelijke organisatie in 2030. Daarentegen is er nog een lange weg te gaan en daarom 
is het interessant om verder in te zoomen op de verschillende bronnen, die samen de 
voetafdruk vormen. Ook kan dan worden onderzocht waar hoe de stijging in 2019 kan 
worden verklaard. 
Om een beter overzicht te verkrijgen over de verschillende bronnen binnen de voetafdruk, 
wordt in de volgende grafiek de uitstoot uitgesplitst naar bron.  
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Duidelijk zichtbaar is dat elektra en gas verreweg de grootste uitstoot (98%) voor hun 
rekening nemen. Vooral bij deze bronnen kan dan ook nog de grootste winst gehaald 
worden. Maar het is ook interessant om te kijken naar de kleinere bronnen. Hieronder is van 
deze bronnen een uitvergroting gemaakt. 

 
Het is duidelijk te zien dat de uitstoot van veel van de bronnen zeer geleidelijk afneemt. 
Opmerkelijk is de grote daling van dieseluitstoot in 2019 ten opzichte van de voorgaande 
jaren. Dit komt omdat de gemeente is overgestapt op het gebruik van Blauwe diesel. Een 
fossielvrije vorm van Diesel. De uitstoot is niet helemaal teruggegaan omdat bij het 
fabriceren en verplaatsen van de diesel nog wel CO2 wordt uitgestoten.  
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Verduurzaming Kinderboerderij 
 
Kun je 70 zonnepanelen plaatsen op het erf van 
de monumentale kinderboerderij? Ja, maar dit 
heeft best wat voeten in de aarde. 

Meningen verschillen en de grote vraag was 
dan ook waar moeten de panelen komen te 
staan en hoe ziet dat er nou uit?  

Om dit te illustreren is de toenmalige 
monumentencommissie, na diverse 
locatieonderzoeken uitgenodigd om de 
veldopstelling in real-life te aanschouwen. De 
VR-brillen mocht men thuis laten liggen, want 
met wat professioneel knutselwerk is de dag 
ervoor hard gewerkt om de veldopstelling één 
op één na te bootsen. Na wat kleine 
aanpassingen is er groenlicht gegeven voor de 
vergunning en recent zijn de 70 zonnepanelen 
dan ook daadwerkelijk geplaatst op het terrein 
van de kinderboerderij in een zogenaamde 
veldopstelling, dus niet op het dak van een 
gebouw. Met in totaal 115 zonnepanelen, een 
zonneboiler, sedum-dak, isolatie in de boerderij, 
een palletkachel en een Tesla-batterij is kinderboerderij hiermee een mooi voorbeeld van duurzaamheid 
geworden en is het gehele terrein energieneutraal! 

Hiermee willen we mensen inspireren en leren over duurzaamheid en is de kinderboerderij een proeftuin 
voor duurzaamheid aan het worden. 
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2.2 Nadere vergelijking klimaatvoetafdruk 
In de volgende paragraaf wordt er verder ingegaan op de klimaatvoetafdruk. 

 
2.2.1 Elektriciteit 
Voor de berekening van het elektriciteitsverbruik zijn de totale verbruiken van alle 
aansluitingen van de gemeente organisatie geïnventariseerd. Denk hierbij aan gebouwen, 
rioolgemalen, openbare verlichting, verkeerslichten en fonteinen. De twee afdelingen 
waarbinnen veel elektriciteit wordt verbruikt, zijn Beheer Openbare Ruimte (BOR) en 
vastgoed. Voor deze twee afdelingen is afzonderlijk het elektriciteitsverbruik inzichtelijk 
gemaakt.  

 
Beheer openbare ruimte (BOR) 
 

 
 
Binnen het elektriciteitsverbruik van BOR is ten opzichte van het jaar 2018 een kleine stijging 
te zien. Duidelijk is te zien dat de gemalen en pompen een stuk harder hebben moeten 
draaien in het jaar 2019, dit is logisch aangezien 2018 een heel droog jaar was. Daarnaast is 
een kleine verhoging van het elektragebruik binnen de Openbare verlichting te zien. Dit komt 
waarschijnlijk door een uitbreiding van het areaal. 

 
 
 
 
 
 
 

2015 2016 2017 2018 2019

VRI 103.184 80.160 58.929 50.530 48.567

Openbare verlichting 1.441.281 1.483.320 1.415.560 1.361.928 1.371.080

Gemalen/pompen 238.914 216.511 239.414 241.396 268.886

Fonteinen 35.247 32.165 37.873 35.212 34.006

Dris halteinformatie 23.901 23.875 23.891 23.839 23.739
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Verduurzaming Openbare verlichting in Zeist 

 
In 2010 verving de gem. Zeist haar eerste 
verlichtingsarmaturen door LED-armaturen. Dit als 
wijze van proef, om te kijken wat het verschil in 
beleving zou zijn. 
Al snel daarna kwam het eerste project, namelijk de 
Krakelingweg. De Krakelingweg werd anders 
ingericht en daarmee ook het goede moment om de 
gedateerde OV-installatie te vervangen. Het ging 
daarbij om ca. 200 masten voor Zeister begrip een 
behoorlijk aantal. 
Het resultaat was verrassend goed een mooie 
gelijkmatige verlichting dat menig automobilist zal 
zijn opgevallen. Ook het fietspad werd voorzien van 
LED verlichting. De besparing was t.o.v. de oude 
armaturen ca. 50 tot 60 % energie.  
Sinds de reconstructie van de Krakelingweg werden 
alle volgende projecten waarbij er sprake was van 
een herinrichting voorzien van LED-armaturen. Ook 
locaties die als onveilig werden ervaren zoals o.a. 
de parkeerdekken in Vollenhove werden voorzien 
van LED. 
Op de hoofdwegen zijn we in 2017 gestart met het 
vervangen van de overwegend hoge vermogens van 
de armaturen (natriumverlichting) van tot wel 150 
Watt om te bouwen naar LED, ook daar was sprake 
van een energiebesparing van ca. 50 %. 
Voor de komende jaren wordt ingezet om armaturen 
die hun technische afschrijving hebben behaald te 
vervangen door LED. Daarbij wordt tevens 
apparatuur ingebouwd om de armaturen op afstand 
te kunnen dimmen. Ook zullen de armaturen in de 
woonwijken worden vervangen door LED. 
Momenteel bestaat de huidige OV-installatie uit 35 
% LED-armaturen. 
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Vastgoed  
 

 
Over het algemeen is een duidelijke stijging te zien in de categorie vastgoed in 2019 ten 
opzichte van 2018. Dit lijkt voornamelijk te komen door een stijging binnen de 
subcategorieën Sportaccommodaties, Parkeergarages en Slot Zeist. Mogelijke verklaringen 
hiervoor zijn de toename van het aantal activiteiten bij Slot Zeist en de opening van een 
nieuw sportveld met verlichting. De toename van het energiegebruik van de parkeergarages 
is op dit moment nog niet herleidbaar.  
Het nieuwe gemeentehuis is energiezuiniger, waarbij met name het gasverbruik fors is 
gereduceerd. Dit komt doordat er een warmte/koude opslag is geplaatst. Keerzijde van deze 
duurzame maatregel is dat het elektriciteitsverbruik toenam. Hiervoor zijn o.a. extra 
zonnepanelen geplaatst, maar die dekken niet volledig de toegenomen elektriciteitsvraag af. 
Daarom is in 2018 een nieuw stookregime gestart waarbij in de winter eerder gebruik wordt 
gemaakt van bijstook van gas. Op deze manier is het gebruik van beide installaties optimaal 
afgericht op CO2 besparing. 
 
 
 
 

 

 

2015 2016 2017 2018 2019

Vastgoed 302.680 289.801 300.960 320.703 308.045

Sportaccommodaties 453.434 371.747 345.568 205.500 274.632

Slot Zeist 616.380 602.415 595.594 551.729 624.823

Schoolgebouwen 46.375 61.583 26.450 69.054 51.858

Parkeergarages 862.646 902.005 894.127 839.009 894.059

Onderkomens 390 5.647 4.079

Marktaansluitingen 48.259 48.790 42.066 48.000 48.000

Gemeentelijke kantoren 915.898 942.266 890.226 836.642 849.184

Fietsenstalling - 3.828 3.828 479 178

Begraafplaats 6.919 41.855 43.517 41.746 43.079

Anti kraak 6.225 4.356 4.356
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Verduurzamen Scholen: Faciliteren en reflecteren 
Vanuit het Strategisch Huisvestingsplan 2019-
2034 (SHP) worden scholen ondersteund in 
het verduurzamen van het vastgoed. Binnen 
de gemeente is hier een projectmanager voor 
aangesteld. Er wordt vanuit zowel de markt als 
het programma duurzaamheid expertise 
ingebracht. In het SHP is afgesproken dat bij 
alle scholen uitgebreide onderzoeken worden 
uitgevoerd. Hierbij wordt gekeken naar zowel 
energiebesparing als duurzame opwek. Er 
wordt in kaart gebracht in hoeverre het 
mogelijk is om de scholen energiezuiniger te 
maken tot het niveau van (minimaal) bijna-
energie-neutraal tot (de ambitie) nul-op-de 
meter. De resultaten van de onderzoeken 
worden met de scholen besproken. De 
gemeente faciliteert ontmoeting en 
kennisdeling op het thema verduurzamen van 
schoolgebouwen. 

 
 
 
2.2.2 Aardgas 

Verbruik Gas in m3 over totale gemeentelijke organisatie (Vastgoed) 

Zelfreflectie is van belang bij verduurzaming 

2015 2016 2017 2018 2019

vastgoed 77.850 81.640 77.983 65.352 68.344

Sportaccommodaties 108.375 103.320 100.738 86.099 86.195

Slot Zeist 78.429 88.018 81.620 78.923 81.450

Schoolgebouw (wissellocatie) 13.582 9.335 8.288 8.958 10.012

Onderkomens 1.183 15 34 0 147

Gemeentelijke kantoren 38.733 37.284 39.952 54.108 43.158

Begraafplaats 26.704 27.150 25.808 25.479 20.590

Anti kraak 4709
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Tussen 2015 en 2019 is er een duidelijke daling te zien van het gasverbruik. In 2019 is het 
gasverbruik met 11,3% gedaald ten opzichte van 2015. Deze daling is te verklaren door de 
aanpak van een groot aantal gebouwen van de gemeentelijke organisatie, maar ook door de 
zachte winters van de afgelopen jaren. In 2019 is het gasverbruik voornamelijk afgenomen 
binnen de bronnen gemeentelijke kantoren en begraafplaatsen. Dit komt waarschijnlijk 
voornamelijk door de, eerder genoemde, zachte zomer. Hierdoor wordt veel gas bespaard, 
omdat er geen ruimteverwarming hoeft worden toegepast. 

 

 

 

Verduurzaming Woudenbergseweg. 
In 2018 is er vanuit de DMOP een start gemaakt 
met het verduurzamen van een voormalige 
dienstwoning van de Gemeente Zeist aan de 
Woudenbergseweg. Na het isoleren van het dak in 
2011 was nu ook de rest van de woning aan de 
beurt.  
 
De maatregelen die genomen zijn:  

 HR++ beglazing ipv enkele beglazing 

 De gevel is aan de binnenzijde voorzien van 
een PIR plaat met een RC waarde van 4,5 

 Waar mogelijk is ook de vloer geïsoleerd  
 
Tijdens de verbouwing hebben de bewoners in een 
tijdelijke unit de woonkamer en keuken gehad, 
slapen kon in de woning.  
 
De woning is rondom circa 15 cm kleiner geworden. 
Doordat de bewoners het huis opnieuw hebben 
ingericht lijkt het gelukkig groter dan voorheen 
ondanks dat het kleiner is geworden. 
 
  

Het aanbrengen van isolatie de binnenkant 
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3. Conclusies en aanbevelingen 
 
3.1 Conclusies  
Kijkend naar de CO2 uitstoot van de gemeente over de jaren is een afvlakkende dalende lijn 
zichtbaar. In het laatste jaar is de uitstoot zelfs wat toegenomen. Het duidelijke effect zoals in 
de voorgaande jaren is gezien, komt niet meer in de cijfers terug. 
De lijn richting klimaatneutraal is nog wel zichtbaar, maar een omwenteling is nodig om 
klimaatneutraal 2030 te halen. In het volgende hoofdstuk worden hier een aantal 
aanbevelingen voor gegeven. Daarnaast wordt ook ingegaan op aanbevelingen die het 
opstellen van de klimaatvoetafdruk ondersteunen. 
 
3.2 Aanbevelingen  
De gemeente heeft de ambitie om in 2030 klimaatneutraal te zijn. Het opstellen van de 
klimaatvoetafdruk voor de eigen gemeentelijke organisatie helpt hierbij. Deze CO2 footprint 
zal onderdeel gaan uitmaken van het monitoringsplan van de routekaart “Nieuwe energie 
voor Zeist”. 
 
De verduurzaming van ons kernvastgoed is qua planning en uitvoering geïntegreerd en 
geborgd in de onderhoudsplannen van 2015 t/m 2020 en verder. 
Veel is daarvan al eerder uitgevoerd. De stand van zaken is dat op dit moment ca. 80% van 
ons maatschappelijk kernvastgoed is verduurzaamd volgens de destijds vastgestelde 
uitgangspunten; van het label plichtige maatschappelijke vastgoed krijgt 75% label A, en 
25% label B. 
 
In 2020 wordt gewerkt aan het vernieuwen van de duurzame onderhoudsplannen in lijn met 
de nieuwe ambities uit de Routekaart Nieuwe Energie, met als doel om een volgende stap te 
zetten en al het maatschappelijk kernvastgoed energieneutraal gaan maken en waar kan op 
een duurzame wijze aardgasvrij te maken.  
 
Kort zullen hier een aantal aanbevelingen worden gedaan. Het is belangrijk op te merken dat 
dit geen uitputtend advies is, maar dient ter inspiratie voor komende stappen: 
 

 Het Duurzame Meerjarig Onderhoudsplan (DMOP) heeft in de afgelopen jaren een 
boost gegeven aan de verduurzaming van het eigen vastgoed. Veel panden zijn 
onder handen genomen. Nu er een afvlakking van de daling is te zien, is het tijd voor 
een DMOP 2.0 met de volgende onderdelen: 

o De gemeente is de afgelopen jaren bezig geweest met het plaatsen van 
zonnepanelen op de gemeentelijke daken. Advies is om deze lijn uit te 
breiden in de komende jaren. 

o Voorgaande jaren heeft de gemeente een groot aantal gebouwen van 
isolatiemaatregelen voorzien. Aangeraden wordt om de gebouwen die nog 
niet geïsoleerd zijn, op eenzelfde manier te verduurzamen. De verduurzaming 
is direct terug te zien in de gebruiken. 

o Gebouwen waar isolatiemaatregelen zijn genomen kunnen dichterbij 
klimaatneutraal worden gebracht door de inpassing van warmtepompen in 
plaats van conventionele gasketels. Op deze manier kunnen gebouwen 
volledig onafhankelijk worden van het gasnet. Wanneer zonnepalen op eigen 
dak genoeg opwekken voor alle elektriciteitsvraag, zijn de gebouwen volledig 
energieneutraal. 

o De parkeergarages in de gemeente zijn een grootverbruiker van elektriciteit. 
Er is een stijging te zien in de gebruiken, maar hiervoor is geen duidelijke 
oorzaak aan te wijzen vanuit de data. Nader onderzoek van deze locaties zou 
een besparingspotentieel zichtbaar kunnen maken. 

 De verhouding tussen elektriciteitsgebruik en hoeveelheid geschikt dak maakt het 
voor veel gemeentelijke gebouwen waarschijnlijk niet mogelijk om volledig 
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energieneutraal te worden op gebouw niveau. Om toch een volledig energieneutrale 
gemeentelijke organisatie te realiseren, zal er op een andere locatie duurzame 
energie moeten worden opgewekt. Voor volledige energieneutraliteit is er voor veel 
gebouwen ook opwek buiten de gebouwen nodig, zoals bijvoorbeeld zonneweides of 
windmolens. 

Het verzamelen van de nodige gegevens gaat beter dan de voorgaande jaren, maar 
aangezien de klimaatvoetafdruk elk jaar wordt herhaald, wordt aangeraden: 
 

 De afgelopen jaren is de gemeente al hard bezig met het verslimmen van de elektra 
en gasmeters. Ongeveer 90% van de meters is nu slim. Hierdoor is er een stuk beter 
inzicht verkregen in de verbruiken. Daarentegen zijn er nog locaties met een oude 
meter. Doordat hier nog handmatig meterstanden moeten worden opgenomen, 
ontstaan er onregelmatigheden in de verbruiken. Aangeraden wordt om te richten op 
100% slimme meters voor optimaal inzicht. Slimme meters zorgen er tevens voor dat 
er niet meer hoeft te worden gerekend met voorspelde waardes voor het 
energiegebruik. 

 Voor de berekeningen van de klimaatvoetafdruk is elk jaar gebruik gemaakt van 
dezelfde conversiefactoren. Aanbevolen wordt om in volgende voetafdrukken gebruik 
te blijven maken van deze conversiefactoren. Op deze manier wordt de 
daadwerkelijke besparing door middel van maatregelen zichtbaar en ontstaat er geen 
vertekend beeld door verandering in de conversiefactor. De huidige 
conversiefactoren zijn in 2013 vastgesteld. Mogelijk kunnen in 2023 nieuwe conversie 
factoren worden vastgesteld. 

 Aanbevolen wordt om te onderzoeken of het met een beperkte inspanning mogelijk is 
om de scope van de klimaatvoetafdruk uit te breiden, naar bijvoorbeeld 
afvalverwerking (eigen organisatie) en overig verbruik (werken openbare ruimte). Ook 
kan er worden gedacht om andere thema’s zoals watergebruik in de footprint op te 
nemen. 
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4. Bijlagen 
 
BIJLAGE 1. Emissiefactoren 
Elk jaar wordt met dezelfde emissiefactoren gewerkt. Deze zijn in 2013 vastgesteld*. 

    Omrekenfactoren   kg CO2 ton CO2 
Grijs gas m3 1,7901 0,00179 
Grijze stroom kWh 0,468 0,00047 
Benzine 
personenauto l 2,7413 0,00274 
Blauwe diesel l 0,32322 0,000323 
Trein km 0,0391 0,00004 
Bus/tram km 0,14 0,00014 
Koelmiddel kg  Verschillend  Verschillend 
Papier kg 1,1001 0,00110 
 
Bron: Climate Neutral Group 
 
*Blauwe diesel is in 2019 toegevoegd. 
 
 


