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Beantwoording schriftelijke vragen ingevolge artikel 39 Reglement 
van orde Gemeenteraad inzake vervangingsinvestering Aardgasnet 

Bijlage Geachte heer Van Overbeeke, 

ln antwoord op uw vragen delen wij u het volgende mede: 

1. Klopt het dat het geplande grootschalig onderhoud aan het riool in 
de stad gecombineerd zal worden met een vervanging van het 
aardgasnet door Stedin? 
Antwoord: 
Ja, voor de binnenstad van Delft ligt er een opgave voor de komende tien 
jaar. Om de samenwerking ook naar de toekomst te borgen en verder vorm 
te geven wordt er momenteel intensief overlegd. Het is de verwachting is 
dat dit eind 2018 resulteert in een uitvoeringsconvenant tussen de 
gemeente, Evides en Stedin. 

2. Hoe staat het met de ambitie om als stad in 2020 35% minder CO2 
uit te stoten t.o.v. 1990 en in 2050 volledig energieneutraal te zijn? 
Antwoord: 
Het college verwijst hiervoor naar de onlangs door de gemeenteraad 
vastgestelde ambitie "Delft energieneutraal 2050: Uitvoeringsprogramma 
2017 - 2020"(regnr: 3016204 ). 

3. Is het college het met de D66 fractie eens dat een grootschalige 
vervanging in het Delftse aardgasnetwerk in 2018 niet bijdraagt aan de 
verwezenlijking van deze ambitie? 
Antwoord: 
Het college is het met de fractie van D66 eens dat we moeten streven naar 
het verwezenlijken van de vastgestelde ambitie met betrekking tot de inzet 
van meer duurzamere alternatieven voor het bestaande gasnetwerk. 
Kornende jaren zal daarom ingezet worden op het verkennen en uitwerken 
van deze alternatieven. Echter, in 2018 vindt er nog geen grootschalige 
vervanging van het Delftse aardgasnetwerk plaats. 
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4. Klopt het dat het gasnet wordt ontworpen op een levensduur van 
meer dan 40 jaar en is het dus zo dat, wanneer de gebruiksduur van 
het net wordt verkort door verduurzaming en elektrificatie van 
woningen, deze investering zieh niet zal terugverdienen? 
Antwoord: 
Het klopt dat nieuwe gasleiding in 40 jaar wordt afgeschreven. Naarmate 
deze minder of korter benut wordt rendeert de initiële investering minder. 

5. Hoe lang wist de gemeente al dat Stedin deze vervanging had 
gepland? 
Antwoord: 
Begin 2018 zijn de eerste gesprekken tussen Stedin en de gemeente 
gevoerd over de noodzaak de huidige leidingen te vernieuwen. 

6. Wat heeft de gemeente er sindsdien aan gedaan om dit moment van 
vervanging aan te grijpen om naar duurzame alternatieven te zoeken? 
Antwoord: 
De gemeente is eind mei gestart met de participatiebijeenkomsten voor de 
routekaart van een aardgasvrije warmtevoorziening. Het ontwikkelen van 
een visie op toekomstige warmte en energie voorziening in stedelijk gebied 
is een complexe afweging in een snel veranderende context. Stedin is 
daarin één van onze belangrijke partners geiet op de vervangingsagenda en 
stelt zieh constructief op het zoeken naar mogelijkheden voor duurzame 
vervanging en I of alternatieven. Aangezien het ontwikkelen van een visie 
op toekomstige warmte en energie voorziening in stedelijk gebied noopt tot 
(mogelijk ingrijpende) keuzes, zal hier kernende collegeperiode aandacht 
voor gevraagd worden. 

Hoogachtend, 
het college van burgemeester en wethouders van Delft, 

, burgemeester 
ir. S.M. Brandligt 1.b. 
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