
 

  

 

Dicht de Gelderse Gaten! 
Handvaten om te versnellen in de energie transitie 

 

Het akkoord ligt er en de meeste gemeenten hebben maatregelen genomen op het 

gebied van energiebesparing en de opwek van hernieuwbare energie. Maar het is 

nog niet genoeg. De meeste gemeente halen de doelen (nog) niet en voorlopig 

maken we het probleem alleen nog maar erger. Bijvoorbeeld, het aantal Gelderse 

woningen aangesloten op het gasnet neemt nog altijd toe.  

 

Er is een gat tussen de ambities en de uitvoering. Zeker nu de economie aantrekt 

moet er een trendbreuk gerealiseerd worden. Alle maatregelen moeten worden 

ingezet om nog een kans te maken om de 2020 en 2023 doelen te halen. Deze 

raadsperiode wordt cruciaal. Het is deze generatie bestuurders die zal worden 

afgerekend op het wel of niet halen van de doelen. Hieronder nog eens kort wat 

elke gemeente kan doen en laten om te versnellen in deze transitie:  

 

Wel doen: 

• Omarm transitiedoelen, leidende duurzaamheidsprincipes, en reik hoger.  

• Durf vast te leggen dat duurzaamheid door alle dossiers heen gaat werken.  

• Ontwikkel uitfaseerpaden en faciliteer deze met warme hand 

• Zorg voor een eerlijke verdeling van de lasten en lusten en bewaak de 

sociale aspecten  

• Gebruik je instrumentarium: vergunnen, grondbeleid, ruimtelijk beleid, 

verordenen, stimuleren, voorrang geven  

• Bemens het ruim: elke afdeling waar energietransitie aan raakt heeft twee 

mensen in een energietransitieteam nodig 

• Blijf continu werken aan draagkracht onder bewoners, in de raad, en binnen 

de organisatie zelf 

 

Niet doen: 

• Denken dat je het alleen kan. Werk samen met andere gemeenten in 

de regio, bewoners, bedrijven, kennisinstellingen, en 

maatschappelijke partijen.  

 

• Het zien als een geïsoleerd probleem. Energie moet opgepakt worden 

in alle beleidsterreinen en heeft raakvlakken met klimaat 

(adaptatie), mobiliteit, omgevingsbeheer, en de sociale terreinen.  

 

• Afwachten. Dit maakt de toekomstige opgave alleen maar groter en 

onzekerheden zullen niet per se afnemen. Elke kans, op elk 

beleidsterrein, die nu niet wordt benut zorgt voor extra kosten in 

toekomst en brengt de doelen nog verder buiten bereik.  


