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10 punten voor lokale politiek

Het is steeds duidelijker dat niemand ontkomt aan maatregelen om 
het klimaat enigszins leefbaar te houden. In het Klimaatakkoord is 
op landelijk niveau invulling gegeven aan een aantal maatregelen 
die moet leiden tot een vermindering van de uitstoot van broeikas-
gassen. Ook binnen gemeenten moet in het beleid aandacht zijn 
voor de uitvoering van maatregelen. De tien punten hieronder zijn 
bedoeld als inspiratie voor de verkiezingsprogramma’s voor de 
komende Raadsverkiezingen. Ze komen voort het brede netwerk 
van het Gelders Energieakkoord. 

en een bonus!
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Om in 2050 Klimaatneutraal te zijn, is in het Klimaatakkoord afgesproken dat de woningen 

verduurzaamd moeten worden. Dat leidt tot fossielvrije wijken in 2050. De gemeente maakt 

samen met o.a. woningcorporaties, netbeheerders, buurtorganisaties en energie coöpera-

ties  per wijk een concreet wijktransitieplan. Per jaar wordt tenminste één wijk vrijgemaakt van 

fossiele energie. In de komende vier jaar ligt er voor elke andere wijk een concreet, realis-

tisch en breed gedragen plan om fossielvrij te worden. Bewoners worden van begin af aan 

betrokken in een open besluitvorming over de energietransitie van hun wijk. Ruimte voor 

meer bomen en groen is daarbij een belangrijk aandachtspunt.

Op weg naar fossielvrije 
wijken in 2035
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1 Op weg naar fossielvrije 
wijken in 2035

Tenminste 1 wijk per jaar fossielvrij 
in de komende 4 jaar! Voor de andere 
wijken ligt er een gedragen plan om 
dat uit te voeren. 
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In begroting en beleid legt de gemeente vast hoe 
het energieloket wordt ondersteund en bereikbaar 
wordt voor de bewoners. Er worden structureel 
communicatie middelen en budget ingezet voor  
bewoners met het oog op de energietransitie. 

2 Het energieloket voor 
versnellinG

Het Energieloket krijgt een vaste plek in de uitvoering van het gemeentelijk beleid. Het 

loket werkt samen met het bedrijfsleven, gemeente en lokale energiecoöperaties. Kerntaak: 

 onafhankelijke en vakinhoudelijke informatie geven aan bewoners en buurtorganisaties en 

actief energiebesparing stimuleren in de gebouwde omgeving - met focus op woningen.  

De gemeente ondersteunt het energieloket met een locatie, communicatiemiddelen en 

aanvullende vakkennis en middelen.
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De gemeente voert actief beleid om 
meer laadpunten te realiseren. Inzet van 
verbrandingsmotoren wordt in drukke 
gebieden vermeden.

10 punten voor lokale politiek

Emissievrij vervoer 
krijgt voorrang

Vervoer draagt in belangrijke mate bij aan de CO2-emissie. Tegelijk is bereikbaarheid een 

belangrijk thema. Het terugdringen van verbrandingsmotoren en vervanging door emissie-

loos vervoer verdient hoge prioriteit. Elektrisch vervoer van personen en goederen wordt 

uitgangspunt voor gemeentelijk beleid. De gemeente zorgt voor vergroting van het aantal 

laadpunten in de openbare ruimte. Verbrandingsmotoren worden ontmoedigd in gebieden 

met veel mensen. Stadsdistributie wordt alleen nog toegestaan met elektrisch vervoer. 

Hiermee worden winkelgebieden milieuvriendelijker, stiller en uitlaatgasvrij. 
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10 punten voor lokale politiek

Bestaande parkeerterreinen worden 
verrijkt met meer mogelijkheden om 
van vervoermiddel te wisselen en 
de inzet van duurzaam transport te 
vergroten.

4 Overstap naar  
duurzaam

Veel vervoersbewegingen kunnen worden voorkomen door samen 

te reizen. Openbaar vervoer (incl. buurtbussen/bijzonder vervoer) en 

carpooling wordt daarom gestimuleerd met de invoering van mobiliteits-

knooppunten. Hier wordt overstap naar andere mobiliteitsvormen zo 

eenvoudig mogelijk gemaakt: van auto naar fiets of van trein naar elek-

trische auto.  Gecombineerd met deelauto’s wordt het zogeheten keten-

reizen geïntroduceerd. De gemeente neemt het voortouw dit in samen-

werking met het bedrijfsleven in te vullen.
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De gemeente zorgt er samen met inwo-
ners en bedrijven voor dat 30% van 
alle geschikte daken met zonnepanelen 
worden belegd. Waar nodig wordt dit 
verankerd in bestemmingsplannen.

5 Lasten & lusten  
lokaal verdelen

De gemeente werkt de plannen van de RES 1.0 uit met inzet van 

tenminste 50% lokaal eigendom. Een belangrijk instrument hiervoor is 

de Maatschappelijke Tender die het mogelijk maakt de lusten en lasten 

lokaal te verdelen. In aansluiting daarop faciliteert de gemeente het 

bedrijfsleven en bewoners waar mogelijk extra duurzame energie op 

te wekken met zon en wind. De gemeente zorgt ervoor dat de vergun-

ningprocedures hierop zijn ingericht. Gestreefd wordt om tenminste een 

derde van de geschikte daken vol te leggen met zonnepanelen. 
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De gemeente ondersteunt actief de moge-
lijkheden om de balans tussen zon- en 
windenergie te stimuleren door onder 
meer geschikte locaties aan te dragen. 

6 Balans in  
duurzame energie

Duurzame energie draagt in belangrijke mate bij aan de klimaatdoelen. 

Evenwicht in het benutten van zon en wind is daarbij belangrijk in 

verband met de betrouwbaarheid van energielevering. Immers: in de 

zomer is er veel zon en in de winter is er veel wind. Zon en wind vullen 

elkaar aan. De gemeente gaat actief, in nauwe samenwerking met de 

lokale energiecoöperaties, op zoek naar locaties waardoor die balans 

ook ruimtelijk mogelijk wordt gemaakt. Dat vraagt ook aandacht voor de 

benodigde energie-infrastructuur. 
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beknopt

Er komt een strakker controlebeleid ter 
stimulering van besparingsmaatregelen 
in het bedrijfsleven. Natuurinclusieve 
landbouw wordt gestimuleerd.

Besparen met  
bedrijven

De gemeente informeert het bedrijfsleven over besparingsmaatregelen en dringt er op aan 

om deze ook toe te passen. De omgevingsdiensten krijgen opdracht om meer aandacht te 

besteden aan de naleving van de wet Milieubeheer. Hierin wordt het bedrijfsleven verplicht 

maatregelen te nemen voor energiebesparing die binnen vijf jaar terugverdiend worden. Dit 

geldt zowel voor bedrijven binnen de bebouwde kom als voor de agrarische sector. In het 

bijzonder wordt natuurinclusieve landbouw ondersteund. Voor winkels wordt de norm dat de 

deuren gesloten zijn in verband met klimaatbeheersing.

7
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Regionale expertisecentra 
worden actief ondersteund 
om de energietransitie in de 
bedrijfskolom te faciliteren.

Om de energietransitie bij bedrijven te faciliteren wordt een 

regionaal expertisecentrum voor bedrijven ondersteund. 

Hier wordt op onafhankelijke wijze ondersteuning geboden 

aan het bedrijfsleven met kennis en advisering. 

Informatie voor  
bedrijven8
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De gemeente stoot in 2026 de helft 
CO2 uit ten opzichte van 2018 en is 
volledig duurzaam en emissievrij in 
2030.

De publieke sector heeft niet de grootste bijdrage aan de CO2 -emissies. Toch heeft de 

gemeente een voorbeeldrol. Zowel voor bewoners als voor bedrijven. Alle panden onder 

gemeentelijk beheer of in gemeentelijk eigendom worden daarom vóór 2030 verduurzaamd, 

waarvan de helft in 2026. Deze panden zijn netto energieleverend. Elk jaar wordt per pand 

het energiegebruik en energieproductie gepubliceerd. Al het gemeentelijk vervoer is uiterlijk 

2030 geheel CO2-emissievrij. 

Gemeente als  
voorbeeld9
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CO2-emissies worden in beeld 
gebracht en gewaardeerd. 
De middelen worden lokaal 
ingezet voor CO2-reductie.

In plaats van groencertificaten in te kopen, zet de gemeente een 

transparante CO2-boekhouding op. De CO2-emissie (ook van 

ingekochte producten en diensten) wordt daarbij gewaardeerd 

op € 75,- per ton. Deze middelen worden gestort in een fonds 

voor lokale CO2-reductiemaatregelen. 

Transparante  
boekhouding 10
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Scholen worden de inspiratie-
bron voor verdere verduurzaming. 
Kennis en kunde vanuit gemeen-
telijke organisatie biedt hiervoor 
ondersteuning.

Scholen krijgen prioriteit bij verduurzaming. De 

gemeente zorgt voor energieneutrale school-

gebouwen.  Een gezond en veilig binnenklimaat 

wordt gecombineerd wordt met educatie. School-

leiding, leerlingen en onderwijzend personeel 

betrekken de buurt en ouders bij de plannen. Het 

personeel van de school en gemeente krijgen taak-

uren om hier in te ondersteunen. 

de jeugd heeft  
de toekomst11

bonus:
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