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GEA 2.0; Samen voor ons klimaat in Gelderland! 

Sinds 2015 werken, op grond van het Gelders Energie Akkoord (GEA), ruim 200 Gelderse partijen 
samen om de gevolgen van de klimaatverandering te verminderen. Vanuit dit GEA-
samenwerkingsverband zijn veel ideeën geformuleerd, initiatieven genomen en stappen gezet voor 
de transformatie van het energiesysteem in Gelderland. Er zijn nieuwe verbindingen en allianties 
tussen partijen  ontstaan. Er is een monitoringsysteem ontwikkeld waarmee de doelstellingen op het 
gebied van CO2-reductie en duurzame energieproductie kunnen worden gevolgd en bijgestuurd. Er is 
een robuuste basis gelegd voor effectieve samenwerking in het vervolg van de complexe, 
dynamische en dus deels onvoorspelbare weg naar energietransitie in Gelderland de komende jaren. 

De samenwerking in de energietransitie in Gelderland gaat een nieuwe fase in. Na de jaren met het 
accent op uitvinden, onderzoeken, pionieren en experimenteren komt de komende jaren het accent 
meer op samen programmeren, besluiten en op doen.  En op verbreding en verdieping van de 
maatschappelijke beweging naar een duurzaam energiesysteem en klimaatneutraliteit. De evaluatie 
van het GEA in 2018 heeft laten zien dat hier bij veel partijen ook behoefte aan bestaat. Er is daarom 
behoefte aan nieuw gereedschap in de samenwerking om de gezamenlijke ambitieuze doelen op het 
gebied van klimaat en energie in Gelderland te halen. Er is behoefte aan GEA 2.0. 

In GEA 2.0 wordt de netwerk- en verbindingsfunctie voor alle partijen voortgezet en uitgebouwd. 
Daarbij onderscheidt het samenwerkingsverband GEA 2.0 zich van de samenwerking tot heden door:  
 Aanscherping en uitbreiding van de kwantitatieve doelstellingen aansluitend bij het 

klimaatinitiatief 2018 van Provinciale Staten Gelderland: 16% duurzame energie in 2023, 55% 
CO2-reductie in 2030 (+6% ten opzichte van landelijk doel), klimaatneutraliteit in 2050 (+10% ten 
opzichte van landelijk doel);  

 Verbreding en verdieping van het GEA-netwerk met name op lokaal en regionaal niveau, onder 
het motto “van voorhoede naar brede maatschappelijke beweging”;  

 Focus in de samenwerking op het bereiken van gezamenlijke resultaten op 5 sectorale en 6 
regionale velden, die met elkaar bijdragen aan de doelstellingen. 

 Uitvoeringsgerichte samenwerking op deze  velden in 11 vitale coalities van partijen (“coalitions 
of the willing”) die in de loop van 2019 plannen en programma’s gaan opstellen voor de 
uitvoering van klimaat- en energiedoelstellingen in de komende periode;  

 Helderde en gerichte procesregie in de samenwerking door een compacte bestuurlijke GEA-kern 
met een ondersteunend ambtelijk-professioneel GEA-overleg, met behoud van de eigen 
verantwoordelijkheid en formele positie van iedere deelnemende partij; 

 Professionele ondersteuning van de samenwerking in de diverse gremia op basis van 
procesmatige en inhoudelijke kaders en spelregels, gezamenlijk bepaald in de GEA-kern.  

 Inspanningsverplichting om eind 2019 de eerste proeve van een gezamenlijk Gelders 
Transitieplan Klimaat en Energie te hebben opgesteld dat richting geeft aan de verdere 
samenwerking.  

Op deze wijze blijft GEA een uitnodigend en activerend samenwerkingsverband voor actoren die: 
 de hoge doelstellingen op het gebied van klimaat en energie delen; 
 daarop stevige eigen verantwoordelijkheid willen nemen;  
 zich realiseren dat ze daarbij voortdurend afhankelijk zijn van andere actoren; 
 en daarom willen investeren in een gezamenlijke aanpak. 

Door en voor deze actoren werkt het GEA 2.0 samen voor ons klimaat in Gelderland!   


