schriftelijke vragen als bedoeld in artikel 37 van het Reglement van Orde
Verenigde Vergadering Delfland
Omschrijving problematiek
Via een bericht op internet (en Twitter) heeft Delfland bekend gemaakt dat het hoogheemraadschap van Delfland de Parijsverklaring heeft ondertekend en daarmee in het klimaatverbond - samen met veel gemeenten en waterschappen - zijn verantwoordelijkheid neemt om de opwarming
van het klimaat te stoppen. Eerder werden al andere soortgelijke convenanten afgesloten, gericht
op het klimaatneutraal maken van Delfland.

Vragen
1) Welke andere akkoorden, convenanten, green deals, etc. die gericht zijn op vermindering van
het energiegebruik en/of uitstoot broeikasgassen heeft Delfland, of de unie van waterschappen
mede namens Delfland, sinds het klimaatakkoord van Kopenhagen (2009) ondertekend?
2) Aan welke concrete doelstellingen heeft Delfland c.q. hebben de waterschappen zich - per akkoord - verbonden?
3) Welke mijlpalen uit de bovengenoemde akkoorden en convenanten zijn inmiddels gerealiseerd?
4) Op welke manier en wanneer rapporteert uw college over het behalen van deze doelstellingen?
5) Wanneer kan uw college - in het kader van het akkoord van Parijs- een actueel overzicht geven
van de (extra) maatregelen die Delfland nu voornemens is te nemen, danwel in uitvoering zijn?

J.G.M. Schouffoer (natuurterreinen) M.W. Belt (Water Natuurlijk)

Antwoorden
1.
- Het Klimaatakkoord Unie-Rijk is in 2010 ondertekend door de Unie, hierin staan o.a. concrete
doelstellingen ten aanzien van de vermindering van energieverbruik, de uitstoot van broeikasgassen en de eigen opwekking van duurzame energie.
- Het SER- energie akkoord is door de Unie in 2012 ondertekend. De doelstellingen van de Waterschappen, die veel verder gaan dan de overall doelstellingen van dit SER-akkoord, zijn in dit document nogmaals onderschreven
- De Unie heeft in 2013 de Green Deal Energiefabriek ondertekend, die heeft geen directe gevolgen
voor Delfland.
- De Unie heeft in 2014 de Green Deal Duurzame GWW (Grond- Weg- en Waterbouw) ondertekend.

2. In het beleidskader Duurzaamheid heeft Delfland (DMS 912438, 28 oktober 2010) de doelstellingen uit het Klimaatakkoord Unie-Rijk onderschreven. De concrete doelstellingen met betrekking tot
energie zijn:
- 2% energiebesparing per jaar tot 2020
- 30% vermindering van de CO2-uitstoot in 2020 (tov 1990)
- 40% eigen winning van duurzame energie in 2020
3.
- De 30% besparing op de CO2-uitstoot is behaald vooral door het overschakelen op duurzame
(elektrische) energie.
- De 2% energiebesparing is de afgelopen 5 jaar niet behaald.
- De 40% eigen winning is behaald. De doelstelling wat betreft de energiebesparing kan vermoedelijk niet worden behaald. Daarom is in de begroting van 2016 het resultaat voor de eigen winning
verhoogd naar 55%.
4. Dit geschiedt tweejaarlijks via de Klimaatmonitor van de Unie van Waterschappen. De Klimaatmonitor 2014 (over het jaar 2013) is de laatste versie (zie bijlage).
5. Dit geschiedt met de Klimaatmonitor 2016 (over het jaar 2015), die naar verwachting eind 2016
beschikbaar komt.
Bijlage: Klimaatmonitor Waterschappen 2014
Considerans, aanleiding van, toelichting op of achtergrond van de schriftelijke vragen
Delfland heeft zich aangesloten bij het Klimaatverbond en werkt actief aan maatregelen om klimaateffecten van het werk van Delfland zo klein mogelijk te houden. Eerder ontwikkelde Delfland
mede hiervoor een eigen duurzaamheidsbeleid. Nu in de slotverklaring van Parijs wereldwijd afspraken zijn gemaakt om de opwarming van de atmosfeer te beperken is het wenselijk actueel inzicht te krijgen in de (nieuwe) ambities en resultaten van Delflands beleid voor het verminderen en
vergroenen van het energiegebruik en het verminderen van emissies van CO2 en andere broeikasgassen.

Dit formulier richten aan de voorzitter van de Verenigde Vergadering van Delfland mvanhaersmabuma@hhdelfland.nl
met afschrift aan de griffier hfobler@hhdelfland.nl
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