DUURZAME COALITIEAKKOORDEN

Voor je ligt de interactieve duurzame coalitieakkoordenkaart van Gelderland. Het
GEA heeft de 48 beschikbare coalitieakkoorden met elkaar vergeleken op basis
van een aantal duurzame criteria. Scroll over de kaart voor de score en klik op
desbetreffende gemeente voor meer informatie.

VOLLEDIG
SCHERM

KLIMAATSCORE
> 17 punten
15 - 17 punten
12 - 14 punten
9 - 11 punten
6 - 8 punten
3 - 5 punten
1 - 2 punten
door fusie geen coalitieakkoord
nog niet beschikbaar

VOLLEDIG
SCHERM

GEMEENTE AALTEN
Klimaatscore: 8

SAMENVATTING
Het akkoord benoemt heel concreet de belangrijke ambitie
van het Akkoord van Groenlo en werkt dat ook uit in de
noodzaak van actualisering. Niet benoemd zijn concrete
‘eigen’ toezeggingen voor/over een energie/warmteplan,
de gastransitie naar wijken en energiebesparing
(Wet Milieubeheer) bij bedrijven. Geen uitspraak over
samenwerking bedrijfsleven, georganiseerde burgers op dit
vlak.
PLUSPUNTEN
Benoemen van het ambitieuze Akkoord van Groenlo en het
belang van de actualisering daarvan is belangrijk.
UITDAGINGEN
Concrete ‘eigen’ toezeggingen/ambities, ook kwantitatief
(2023/2030) maakt de uitdaging concreet terwijl het maken
van een warmteplan, uitwerken van de gastransitie en
samenwerking met het bedrijfsleven e.e.a. handen en
voeten kan geven. Samenwerking met bedrijfsleven en
energiecooperaties kan dit proces versnellen.

Terug naar overzicht

VOLLEDIG
SCHERM

GEMEENTE APELDOORN
Klimaatscore: 3

SAMENVATTING
Het is een akkoord op hoofdlijnen waarin energie/
klimaatproblematiek, net als veel andere maatschappelijke
thema’s, maar zeer beperkt aan de orde komt. De intentie
2030 klimaatneutraal wordt bevestigd, maar er is nauwelijks
sprake van uitwerking. Zonne-energie krijgt de wind mee,
maar windenergie moet wachten op een uitwerking.
PLUSPUNTEN
Het college bevestigt het doel om in 2030 klimaatneutraal
te zijn en wil op zonne-energie investeren.
UITDAGINGEN
De uitdaging om in 2030 energieneutraal te worden vraagt
om concrete plannen en uitvoering, o.a. in een concrete
uitwerking van de windoptie (of vervangende optie met zon
en besparing). De uitdagingen van dit college komen o.a.
uit deze uitwerking én het warmteplan waarmee Apeldoorn
bezig is en de keuzes die daaruit voortkomen. Die keuzes
hebben stevige impact, zowel in besparing en opwekking
waar dit college zich op voor kan bereiden.

Terug naar overzicht

VOLLEDIG
SCHERM

GEMEENTE ARNHEM
Klimaatscore: 16

SAMENVATTING
Duidelijke keuze voor een grote investering in de
gebouwde omgeving, in stevige samenwerking met
bevolking en bedrijfsleven. Arnhem zet in op haar eigen rol
(voorbeeldfunctie) en sterk op mobiliteit. Arnhem heeft een
stevig energiebeleid. De opgave 2023 en 2030 wordt in het
coalitieakkoord niet specifiek benoemd. Geen benoeming
van extra investeringen van communicatie (naast de
samenwerking in de wijkaanpak). Bekend is dat Arnhem
hierop wel actief is.
PLUSPUNTEN
Het is een sterk uitgewerkte coalitieakkoord, met concrete
instrumenten, laat ambitie en durf zien.
UITDAGINGEN
Breed communiceren over de enorme uitdaging om Arnhem
klimaatneutraal te maken zal kwantitatief onderbouwd
moeten worden. Daarom is het goed om de opgave 2023 en
2030 ook bestuurlijk te borgen, zodat het ambitieuze plan
ook in al haar consequenties gedragen wordt.

Terug naar overzicht

VOLLEDIG
SCHERM

GEMEENTE BARNEVELD
Klimaatscore: 10

SAMENVATTING
Geen aankondiging van energie/warmteplan, wel benoeming
van het belang van samenwerking met sleutelgroepen
(zoals bedrijfsleven/bewoners). Het collegeprogramma is
summier over regionale samenwerking. Collegeprogramma
benoemt wel communicatie als belangrijke basis van het
programma. Bekend is dat Barneveld wel bezig is met haar
voorbeeldrol, het collegeprogramma geeft daar echter
beperkt aandacht aan.
PLUSPUNTEN
Het college van Barneveld zet sterk in op draagvlak, haar
maatschappelijke partners (bedrijfsleven en burgers).
UITDAGINGEN
Het Barneveldse college krijgt in haar periode de opgave
een uitgewerkt warmteplan te maken waarin stevige keuzes
voorgelegd worden, zowel in opwekking van duurzame
energie als besparing. Dát proces voorbereiden en uitvoeren,
integraal met bewoners en bedrijfsleven, is de opgave waar
het college voor staat.

Terug naar overzicht

VOLLEDIG
SCHERM

GEMEENTE BERG EN DAL
Klimaatscore: 11

SAMENVATTING
Berg en Dal maakt een heel heldere keuze voor haar eigen
voorbeeldfunctie en benoemt een aantal onderwerpen
(gasvrije wijken, bedrijven) concreet. Bijzonder van Berg
en Dal is dat ze de voorbeeldfunctie uitwerkt met het
benoemen van de CO2-prestatieladder, een thema waar
andere gemeenten ook mee bezig zijn, maar het niet in het
akkoord benoemen. De keuze van het college is om veel
aandacht te besteden aan goed gewogen planvorming.
Interessant is dat de samenwerking met de regio niet wordt
benoemd.
PLUSPUNTEN
Stevig inzet op voorbeeldfunctie en een aantal belangrijke
onderwerpen als gasvrije wijken en samenwerking met het
bedrijfsleven en haar eigen voorbeeldrol (inclusief de CO2prestatieladder) is sterk.
UITDAGINGEN
De regio goed betrekken en gezamenlijk optrekken is
misschien wel de intentie, maar wordt niet uitgewerkt. Voor
een kleinere gemeente van groot belang. Er is ook ruimte om
te ontwikkelen op o.a. de thematiek van klimaatadaptatie.

Terug naar overzicht

VOLLEDIG
SCHERM

GEMEENTE BERKELLAND
Klimaatscore: 4

SAMENVATTING
Een zeer summiere paragraaf in het coalitieakkoord waarin
ambitie welliswaar wordt bevestigd maar zeer beperkt
wordt uitgewerkt. Gastransitie wordt niet genoemd, eigen
voorbeeldfunctie ook niet, brede samenwerking, met lokale
actieve partijen en regionaal wordt ook niet benoemd.
PLUSPUNTEN
De coalitie van Berkelland bevestigt haar ambitie, die ook
in regionaal verband wordt opgepakt.
UITDAGINGEN
Verwijzing naar ambities en daarmee een bestuurlijke
‘onderlegger’ daaraan geven is belangrijk terwijl concrete
uitvoeringsvragen t.a.v. bijvoorbeeld de gastransitie in de
bestaande bouw, wamteplannen en de concrete opgave
voor energieopwekking het programma kan versterken.
Het bestuurlijk fundament geven aan het klimaat- en
energiebeleid lijkt belangrijk. Berkelland is voorloper
op een aantal thema’s, zoals samenwerking met het
bedrijfsleven in de energiebesparing en een visie op zonneenergie. Maar de brede opgave en grote impact die dit
heeft op de samenleving kan door bestuurlijk uitgesproken
commitment mogelijk versterkt worden.

Terug naar overzicht

VOLLEDIG
SCHERM

GEMEENTE BEUNINGEN
Klimaatscore: 7

SAMENVATTING
In het coalitieakkoord wordt duidelijk de nadruk gelegd op
verduurzaming woningbouw en opwekking van duurzame
energie. Eigen voorbeeldfunctie, planvorming, regionale
samenwerking en bedrijfsleven blijven onbenoemd. Wél
wordt aangegeven dat Beuningen op haar weg doorgaat.
Mogelijk dat in dát beleid deze aspecten een rol spelen,
maar het is dan onduidelijk waar het nieuwe akkoord het
accent legt.
PLUSPUNTEN
Beuningen is actief op een aantal concrete beleidsvelden,
zoals rond het verduurzamen in de bestaande bouw en de
opwekking van duurzame energie.
UITDAGINGEN
Bestuurlijk aangeven wat de opgave en impact is van de
klimaat- en energietransitie voor 2023 en 2030, met expliciete
bestuurlijke commitment voor de eigen voorbeeldfunctie
en brede samenwerking.

Terug naar overzicht

VOLLEDIG
SCHERM

GEMEENTE BRONCKHORST
Klimaatscore: 12

SAMENVATTING
Gastransitie in de bestaade bouw en de grote opgave
in het bedrijfsleven (o.a. Wet Milieubeheer) worden niet
benoemd, hoewel ambities wel benoemd zijn en op een
aantal punten worden uitgewerkt. Ook de concrete opgaven
t.a.v. duurzame energieopwekking worden niet benoemd.
Hoewel Bronckhorst actief is op energiebesparing wordt de
gezamenlijke aanpak via wijk/dorpsgerichte uitwerking, rol
van energieloket en energiecooperatie niet benoemd.
PLUSPUNTEN
De coalitie van Brummen laat een stevig commitment zien
op het gebied van duurzaamheid en klimaatbeleid.
UITDAGINGEN
Uitwerken naar concrete doelen op de korte termijn (2023)
en middellange termijn (2030) en daarbij concretiseren
van het investeringsprogramma. Het benoemen van de
uitdagingen in de bestaande bouw en sterker uitwerken
van de opgave in klimaatadaptatie.

Terug naar overzicht

VOLLEDIG
SCHERM

GEMEENTE BRUMMEN
Klimaatscore: 7

SAMENVATTING
In een vrij summier coalitieakkoord komt duurzaamheid en
klimaatbeleid aan de orde. Er worden geen concrete doelen
genoemd voor bijvoorbeeld wind, zon en energiebesparing,
ook niet voor de concrete korte termijn 2023 en middellange
termijn 2030. De voorbeeldfunctie wordt niet benoemd
en ook de gastransitie in de (bestaande) bouw wordt niet
benoemd. Adaptatie komt enigszins aan de orde in het
benoemen van een klimaatbestendig landschap.
PLUSPUNTEN
De coalitie van Brummen laat een stevig commitment zien
op het gebied van duurzaamheid en klimaatbeleid.
UITDAGINGEN
Uitwerken naar concrete doelen op de korte termijn (2023)
en middellange termijn (2030) en daarbij concretiseren
van het investeringsprogramma. Het benoemen van de
uitdagingen in de bestaande bouw en sterker uitwerken
van de opgave in klimaatadaptatie.

Terug naar overzicht

VOLLEDIG
SCHERM

GEMEENTE BUREN
Klimaatscore: 4

SAMENVATTING
Het coalitieakkoord bevat een eerste aanzet van een visie
op de thematiek van energie- en klimaatbeleid en benoemt
hierin het belang van de prioriteiten die de partners van
het Gelders Energieakkoord hebben benoemd. Ook wordt
de voorbeeldfunctie van de gemeente benoemd. Er is nog
geen uitwerking naar uitvoering en/of verbreding.
PLUSPUNTEN
Een eerste aanzet wordt gegeven en de samenwerking in
het Gelders Energieakkoord wordt benoemd. Evenals de
voorbeeldfunctie van de gemeente.
UITDAGINGEN
Uitwerken van de eerste aanzet naar een gekwantificeerd
uitvoeringsplan op besparing en duurzame opwekking
van energie gericht op 2023 en 2030 maakt de uitdaging
concreet. Samenwerking in de regio of met het GEA kan
hierin behulpzaam zijn.

Terug naar overzicht

VOLLEDIG
SCHERM

GEMEENTE DOESBURG
Klimaatscore: 1

SAMENVATTING
Vrij summier collegeprogramma waarin de thematiek van
klimaat- en energiebeleid wel wordt benoemd. Verwijzing
naar bestaand beleid, maar op geen van de velden
benoeming van concrete maatregelen. Geen benoeming
van ambities van Doesburg in 2023 en 2030 (in relatie tot
het SER Energieakkoord en het komende Klimaat- en
Energieakkoord). Samenwerking met de regio wordt niet
benoemd, noch de concrete wijkprogrammering en wet
milieubeheer
PLUSPUNTEN
Verwezen wordt naar bestaand beleid en het belang van de
thematiek.
UITDAGINGEN
Uitwerken van de eerste aanzet naar een gekwantificeerd
uitvoeringsplan op besparing en duurzame opwekking
van energie gericht op 2023 en 2030 maakt de uitdaging
concreet. Samenwerking in de regio of met het GEA kan
hierin behulpzaam zijn.

Terug naar overzicht

VOLLEDIG
SCHERM

GEMEENTE DOETINCHEM
Klimaatscore: 15

SAMENVATTING
Benoeming van de keuze voor een grote inzet om
energieneutraal te worden. UItwerking ontbreekt echter.
Beperkt aantal concrete acties wordt benoemd. De eigen
voorbeeldfunctie wordt bijvoorbeeld niet benoemd en
regionale samenwerking zeer beperkt terwijl de uitvoering
met het bedrijfsleven benoemd maar niet uitgewerkt wordt.
In een uitgebreide reactie geeft de portefeuillehouder aan
bewust gekozen te hebben voor een akkoord op hoofdlijnen,
waarbij vrijwel álle acties benoemd in de aanbevelingen van
de partners van het GEA wél worden uitgevoerd. Aangezien
we ons hier richten op hetgeen uit het coalitieakkoord af
te leiden is wordt de inzet van Doetinchem in deze GEA
doorrekening ondergewaardeerd.
PLUSPUNTEN
Sterke en ambitieuze inzet met een aantal heldere
speerpunten, bv in de bestaande bouw een pilot naar CO2
neutraliteit opzetten en gezamenlijk de planvorming goed
vormgeven met jaarlijkse monitoring en bijstelling.
UITDAGINGEN
Doetinchem steviger neerzetten als koploper gemeente
door het bestuurlijk commitment breed te communiceren
en de doelen die strak en ambitieus zijn te vertalen naar
de grote maatschappelijke impact die een uitvoeringsplan
in de praktijk heeft. Steviger inzetten op samenwerking op
provinciaal vlak (bijvoorbeeld in het kader van Wijk van
de Toekomst en voorbeeldige overheid) kan de uitvoering
versnellen.

Terug naar overzicht

VOLLEDIG
SCHERM

GEMEENTE DRUTEN
Klimaatscore: 4

SAMENVATTING
Druten heeft een coalitieakkoord (raadsplan) op hoofdlijnen.
De coalitie geeft aan aandacht te hebben voor duurzaamheid
en degelijk en voortvarend een plan uit te werken. Er worden
voor 2023 en 2030 geen doelen opgenomen. De gastransitie
en het werken met het bedrijfsleven wordt genoemd. Naast
stimuleren van zonne-energie, isolatie en energieloket
wordt dit niet uitgewerkt in concrete plannen. Regionale
samenwerking wordt niet benoemd in dit kader.
PLUSPUNTEN
Aandacht voor een uitvoeringsplan en de thematiek van
gasvrije wijken en de rol van het bedrijfsleven. De belofte
voorvarend aan een plan te werken.
UITDAGINGEN
Concrete en afrekenbare doelen (2023 en 2030) benoemen,
de regio (die zeer actief is) goed betrekken en concreet
uitwerken hoe de ambities met de wijken/dorpen en
bedrijven worden opgepakt naar uitvoering.

Terug naar overzicht

VOLLEDIG
SCHERM

GEMEENTE DUIVEN
Klimaatscore: 3

SAMENVATTING
Akkoord op hoofdlijnen, geen concrete benoeming van
doelstellingen op klimaat- en energiebeleid. Samenwerking
wordt niet benoemd. Voorbeeldfunctie wordt wel benoemd,
maar uitwerking ontbreekt. De term ‘adaptatie’ komt voor,
handelingsperspectief ontbreekt. In het akkoord wordt
aangegeven dat realistische doelstellingen zullen worden
beschreven die verder gaan dan de vier jaar van het akkoord.
Het is niet duidelijk om welke doelstellingen het dan gaat
en wat ze voor Duiven te betekenen hebben.
PLUSPUNTEN
De thematiek wordt benoemd.
UITDAGINGEN
Uitwerken van de eerste aanzet naar een gekwantificeerd
uitvoeringsplan op besparing en duurzame opwekking
van energie gericht op 2023 en 2030 maakt de uitdaging
concreet. Samenwerking in de regio of met het GEA kan
hierin behulpzaam zijn.

Terug naar overzicht

VOLLEDIG
SCHERM

GEMEENTE EDE
Klimaatscore: 14

SAMENVATTING
De coalitie van Ede doet heel concrete toezeggingen op het
gebied van wind- en zonne-energie en op het gebied van
verduurzaming nieuwbouw en bestaande bouw. Ze zet
door op de recente routekaart klimaatneutraal. En ze pakt
mobiliteit en adaptatie aan. Ze benoemt beperkt de rol
van maatschappelijke partners en werkt de samenwerking
met het bedrijfsleven (bijvoorbeeld actieve uitvoering Wet
Milieubeheer) niet uit. Ook de samenhang met andere
beleidsvelden (sociaal, economie, ruimtelijke ordening)
wordt niet uitgewerkt.
PLUSPUNTEN
Een concrete uitwerking van ambities op energie en
klimaatbeleid met verwijzing naar de recente routekaart
klimaatneutraal en brede insteek op klimaat- en
energiebeleid.
UITDAGINGEN
Uitwerken van de samenhang met andere beleidsvelden
(sociaal, economie, ruimtelijke ordening) kan het
akkoord versterken. Ook het concretiseren van de
rol van maatschappelijke partners (bedrijfsleven,
energiecooperatie) kan versterkend zijn.

Terug naar overzicht

VOLLEDIG
SCHERM

GEMEENTE ELBURG
Klimaatscore: 9

SAMENVATTING
Doelen (routekaart 2050) worden benoemd, maar behalve bij
de eigen organisatie, worden geen tussendoelen genoemd
(2023 of 2030). Het belang van de regio wordt benoemd,
maar de eigen rol hierin niet. Er is een beperkte verwijzing
naar gastransitie en bedrijven worden niet benoemd.
PLUSPUNTEN
Het college van Elburg benoemt de lange termijn opgave
(2050) en het belang van de regio.
UITDAGINGEN
De opgave zal geconcretiseerd moeten worden door
de uitdagingen op korte (2023) termijn en middellange
termijn (2030) uit te werken in een gekwantificeerd plan.
Daarin zal aandacht voor opwekking (zon en wind) en
energiebesparing (gasvrije wijken, bedrijfsleven) van belang
zijn én de samenwerking met de meest relevante partners.

Terug naar overzicht

VOLLEDIG
SCHERM

GEMEENTE EPE
Klimaatscore: 5

SAMENVATTING
Hoewel in het coalitieakkoord duurzaamheid één van de drie
hoofdthema’s is, zien we hier geen echt concrete uitwerking.
Doelen voor 2023 en 2030 worden niet benoemd, noch de
uitwerking in een energie/warmteplan voor de gemeente.
De voorbeeldfunctie wordt niet benoemd, noch de
samenwerking met partijen uit de energieke samenleving.
De gastransitie wordt niet benoemd.
PLUSPUNTEN
Duurzaamheid vormt één van de drie hoofdthema’s.
UITDAGINGEN
Voor een hoofdthema kan het aanbevelenswaardig zijn e.e.a.
in een heel concreet plan te zetten waarbij de uitdagingen
2023 en 2030 helder zijn, zodat op schaal, doelgroep en
thema de uitdagingen helder zijn en er een verifieerbaar
plan ligt dat gemonitord kan worden.

Terug naar overzicht

VOLLEDIG
SCHERM

GEMEENTE ERMELO
Klimaatscore: 7

SAMENVATTING
Het coalitieakkoord is zeer beperkt, maar weet in
die beperking nog wel een aantal zaken te benoemen.
Het coalitieakkoord heeft het karakter van een eerste
aanzet van klimaat- en energiebeleid maar er is geen
gemeenschappelijke ambitie benoemd. Ze benoemt het
belang van maatschappelijke initiatieven, maar werkt dit
niet uit.
PLUSPUNTEN
Er ís een aanzet tot klimaat- en energiebeleid.
UITDAGINGEN
Uitwerken van de eerste aanzet naar een gekwantificeerd
uitvoeringsplan op besparing en duurzame opwekking
van energie gericht op 2023 en 2030 maakt de uitdaging
concreet. Samenwerking in de regio of met het GEA kan
hierin behulpzaam zijn.

Terug naar overzicht

VOLLEDIG
SCHERM

GEMEENTE HARDERWIJK
Klimaatscore: 13

SAMENVATTING
Het college verwijst naar lopend beleid en bevestigt dit in
belangrijke mate. Ze werkt de gastransitie in de bestaande
woningen stevig uit en ook de eigen voorbeeldfunctie
komt stevig aan de orde. De scherpere doelen landelijk/
provinciaal (bijvoorbeeld de 55% CO2 reductie voor
Gelderland in 2030) sluiten nog niet aan bij de doelen in
dit coalitieakkoord (41% in 2031), maar de ambitie in de
routekaart om steeds te evalueren en bij te stellen bieden
perspectief voor vernieuwing van dit beleid.
PLUSPUNTEN
Het bevestigen van lopend beleid, dat in Harderwijk breed
is ingezet, laat continuiteit zien. Sterke aandacht voor de
gastransitie en eigen voorbeeldfunctie.
UITDAGINGEN
De gemeente doet meer dan het collegeakkoord doet
vermoeden. Ook op duurzame opwekking bijvoorbeeld
(wind en zon) is de gemeente actief. De doelen zullen
aangescherpt moeten worden naar 55% reductie 2030, wat
mogelijk lijkt in de bijstelling van de routekaart.

Terug naar overzicht

VOLLEDIG
SCHERM

GEMEENTE HATTEM
Klimaatscore: 7

SAMENVATTING
Benoeming van een klimaatactieprogramma en
samenwerking met de energiecooperatie. Ook gasvrije
nieuwbouw wordt benoemd (dat is nu feitelijk landelijk
beleid) en samenwerking met de woningcorporatie (ook
staand landelijk beleid). De coalitie geeft aan ambitie
te ontwikkelen, maar benoemt nog niet de aardgasvrije
bestaande bouw, samenwerking bedrijfsleven noch haar
eigen voorbeeldfunctie. Ook wordt er geen kwantitatief
doel benoemd.
PLUSPUNTEN
Er wordt een fundament gelegd door het
klimaatactieprogramma en samenwerking met de
energiecooperatie te benoemen.
UITDAGINGEN
Uitwerken van de eerste aanzet naar een gekwantificeerd
uitvoeringsplan op besparing en duurzame opwekking
van energie gericht op 2023 en 2030 maakt de uitdaging
concreet. Samenwerking in de regio of met het GEA kan
hierin behulpzaam zijn.

Terug naar overzicht

VOLLEDIG
SCHERM

GEMEENTE HEERDE
Klimaatscore: 12

SAMENVATTING
Veel aspecten van energie- en klimaatbeleid worden
benoemd. Uitwerking in bijvoorbeeld gastransitie wijken en
wet milieubeheer (bedrijven) ontbreekt en ook de concrete
opgave op korte- en middellange termijn (2023-2030) en de
daaruit volgende keuzen (bv voor zonne- en windenergie)
worden niet benoemd. De eigen voorbeeldfunctie wordt
niet uitgewerkt en van concreet beleid en concrete doelen
voorzien.
PLUSPUNTEN
Het college geeft de hoofdlijnen van energie- en klimaatbeleid
weer.
UITDAGINGEN
Uitwerken van de hoofdlijnen naar een gekwantificeerd
uitvoeringsplan op besparing en duurzame opwekking
van energie gericht op 2023 en 2030 maakt de uitdaging
concreet. Samenwerking in de regio of met het GEA kan
hierin behulpzaam zijn.

Terug naar overzicht

VOLLEDIG
SCHERM

GEMEENTE HEUMEN
Klimaatscore: 15

SAMENVATTING
Planning wordt genoemd en uitgewerkt, maar de kortere
en concrete termijn ontbreekt (2023 en 2030). Het college
benoemt sterk het belang van samenwerking, met
maatschappelijke partners én de regio. Er is veel aandacht
voor communicatie. Ook wijkaanpak komt goed in beeld
en bedrijven worden genoemd (hoewel dat concreter
uitgewerkt kan worden). Er is concrete verwijzing naar
het belang van onderwijs op dit gebied en aandacht voor
adaptatie en integraliteit van beleid.
PLUSPUNTEN
Een ambitieus collegeakkoord met veel aandacht voor
communicatie, de wijkaanpak en samenwerking. Een
integrale aanpak, met aandacht voor het onderwijs.
UITDAGINGEN
De sterke basis kan nóg geconcretiseerd worden door de
uitdagingen op korte (2023) termijn en middellange termijn
(2030) uit te werken in een gekwantificeerd plan.

Terug naar overzicht

VOLLEDIG
SCHERM

GEMEENTE LINGEWAARD
Klimaatscore: 14

SAMENVATTING
Veel
aandacht
voor
warmtenet,
windenergie,
aardgastransitie en de voorbeeldfunctie. Brede
communicatie wordt nog niet uitgewerkt en de doelen op
de korte termijn (2023-2030) komen ook niet aan de orde
waardoor de kwantitatieve opgave nog niet in beeld is.
Wel wordt aangegeven dat Lingewaard met bewoners en
bedrijven energie/warmteplannen gaat maken.
PLUSPUNTEN
Een stevige inzet op een aantal concrete opgaven als wind,
warmtenet, aardgastransitie en voorbeeldfunctie én de
samenwerking met bewoners en bedrijfsleven.
UITDAGINGEN
De sterke basis kan nóg geconcretiseerd worden door de
uitdagingen op korte (2023) termijn en middellange termijn
(2030) uit te werken in een gekwantificeerd plan.

Terug naar overzicht

VOLLEDIG
SCHERM

GEMEENTE LOCHEM
Klimaatscore: 3

SAMENVATTING
De invulling is in 2018 beperkter dan in 2014. Grote thema’s,
als zonneparken en windenergie en gastransitie van wijken
en uitvoering wet milieubeheer worden niet benoemd,
noch de regionale samenwerking.
PLUSPUNTEN
De thematiek wordt benoemd in een coalitieakkoord
dat na de zomer van 2018 uitgewerkt wordt in een
collegeprogramma.
UITDAGINGEN
Om in het collegeprogramma concreet te worden zal
de uitdaging geconcretiseerd moeten worden door de
uitdagingen op korte (2023) termijn en middellange
termijn (2030) uit te werken in een gekwantificeerd plan.
Daarin zal aandacht voor opwekking (zon en wind) en
energiebesparing (gasvrije wijken, bedrijfsleven) van belang
zijn én de samenwerking met de meest relevante partners.

Terug naar overzicht

VOLLEDIG
SCHERM

GEMEENTE MAASDRIEL
Klimaatscore: 7

SAMENVATTING
Het college zet in op planvorming, welliswaar naar
2050 zonder korte termijn doelen, maar wel in brede
samenwerking. Het college benoemt energiebesparing en
zonne-energie, maar komt niet tot concrete planvorming/
planning in relatie tot concrete doelen (2023/2030),
benoemt samenwerking bedrijfsleven niet breed en werkt
de gastransitie in de bestaande bouw niet uit. Ze benoemt
ook niet de eigen voorbeeldfunctie.
PLUSPUNTEN
De insteek van planvorming in brede samenwerking, met
het benoemen van energiebesparing en opwekking van
duurzame energie.
UITDAGINGEN
De opgave zal geconcretiseerd moeten worden door
de uitdagingen op korte (2023) termijn en middellange
termijn (2030) uit te werken in een gekwantificeerd plan.
Daarin zal aandacht voor opwekking (zon en wind) en
energiebesparing (gasvrije wijken, bedrijfsleven) van belang
zijn én de samenwerking met de meest relevante partners.

Terug naar overzicht

VOLLEDIG
SCHERM

GEMEENTE MONTFERLAND
Klimaatscore: 5

SAMENVATTING
Montferland sluit zich aan bij regionale doelen, maar vertaalt
ze in het collegeprogramma nauwelijks naar concrete
uitwerking. Er worden geen concrete stappen benoemd,
samenwerking met bevolking en bedrijfsleven wordt niet
nader benoemd. Wel concreet zijn het duurzaamheidsloket
en oplaadpunten elektrische auto’s.
PLUSPUNTEN
Er wordt aangesloten bij de regionale doelen van
klimaatneutraliteit.
UITDAGINGEN
De opgave zal geconcretiseerd moeten worden door
de uitdagingen op korte (2023) termijn en middellange
termijn (2030) uit te werken in een gekwantificeerd plan.
Daarin zal aandacht voor opwekking (zon en wind) en
energiebesparing (gasvrije wijken, bedrijfsleven) van belang
zijn én de samenwerking met de meest relevante partners.

Terug naar overzicht

VOLLEDIG
SCHERM

GEMEENTE NEDERBETUWE
Klimaatscore: 9

SAMENVATTING
Terwijl de gemeente een stevig klimaatprogramma heeft
wordt ín het collegeprogramma maar zeer beperkt verwezen
naar de inzet en gevolgen. Zo wordt samenwerking,
bedrijfsleven energiebesparing bestaande bouw benoemd,
maar niet uitgewerkt in concrete ambities en stappen
PLUSPUNTEN
Er wordt een stevig fundament gelegd met het benoemen
van belangrijke beleidsvelden en ambities.
UITDAGINGEN
De opgave zal geconcretiseerd moeten worden door
de uitdagingen op korte (2023) termijn en middellange
termijn (2030) uit te werken in een gekwantificeerd plan.
Daarin zal aandacht voor opwekking (zon en wind) en
energiebesparing (gasvrije wijken, bedrijfsleven) van belang
zijn én de samenwerking met de meest relevante partners.

Terug naar overzicht

VOLLEDIG
SCHERM

GEMEENTE NIJKERK
Klimaatscore: 8

SAMENVATTING
Het coalitieprogramma van Nijkerk straalt ambitie uit maar
komt op een aantal fronten nog niet tot concrete uitwerking.
De samenwerking met het bedrijfsleven komt niet aan de
orde, hoewel Nijkerk daar wel actief in is. Het college geeft
aan een stevig plan te willen maken, maar brengt nog niet
in beeld welke enorme opgaven er zijn t.a.v. besparing en
opwekking duurzame energie. Dat wordt dus ook niet in
concrete doelen en programma’s uitgewerkt. Regionale
samenwerking op dit gebied komt niet aan de orde.
PLUSPUNTEN
Een stevige ambitie geformuleerd.
UITDAGINGEN
De opgave zal geconcretiseerd moeten worden door
de uitdagingen op korte (2023) termijn en middellange
termijn (2030) uit te werken in een gekwantificeerd plan.
Daarin zal aandacht voor opwekking (zon en wind) en
energiebesparing (gasvrije wijken, bedrijfsleven) van belang
zijn én de samenwerking met de meest relevante partners.
De Nijkerkse praktijk is sterker dan het akkoord weergeeft
en gezien de opgave en impact kan het zinvol zijn dat
bestuurlijk te bekrachtigen.

Terug naar overzicht

VOLLEDIG
SCHERM

GEMEENTE NIJMEGEN
Klimaatscore: 13

SAMENVATTING
In het collegeprogramma worden doelen voor 2040
opgenomen, maar de tussendoelen (2023 en 2030) worden
niet benoemd. Ook de samenhang met andere beleidsvelden
wordt niet benoemd. Regionale samenwerking en
maatschappelijke partners worden duidelijk benoemd,
maar concrete taakstelling niet. Nijmegen investeert veel
in communicatie en in de aanpak van wijken. Bedrijfsleven
wordt niet of nauwelijks benoemd in het collegeprogramma,
hoewel binnen Nijmegen daar uiteraard programma’s op
lopen. De inzet op een revolverend fonds en duurzame
mobiliteit zijn duidelijke aanvullingen op regulier beleid.
Het college heeft in haar coalitieakkoord keuzen gemaakt
en niet het hele werkveld benoemd waarop ze actief is,
en in die zin wordt ze in deze doorrekening waarschijnlijk
ondergewaardeerd t.o.v. de feitelijke prestatie.
PLUSPUNTEN
Een ambitieus collegeakkoord met duidelijke keuzen
voor o.a. gasvrije wijken en een publieke inzet voor het
warmtenet. Er wordt gekozen voor een revolverend fonds
dat ruimte biedt voor innovatieve businesscases.
UITDAGINGEN
De doorrekening naar ambities in 2023 (zoals 16% duurzame
opwekking en concrete besparingsdoelen) met een doorkijk
naar de uitdagingen in 2030 (55% CO2 reductie) kan
behulpzaam zijn in het samenhangend formuleren van de
uitdagingen en de grote impact die energie- en klimaatbeleid
voor de Green Capital van Europa kan hebben. Dan kan ook
op resultaat gemonitord worden.

Terug naar overzicht

VOLLEDIG
SCHERM

GEMEENTE NUNSPEET
Klimaatscore: 12

SAMENVATTING
In het coalitieakkoord is een ‘opmaat’ naar ambitieus klimaaten energiebeleid terug te vinden, oa vanuit een wens om
in Nunspeet een energieakkoord te sluiten. De verbinding
met andere beleidsthema’s en circulaire economie komt
nadrukkelijk aan de orde. Er wordt verwezen naar het
belang van samenwerking met maatschappelijke partijen,
zoals georganiseerd bedrijfsleven en de energiecooperatie.
Wat niet benoemd wordt is dat aardgastransitie in
de bestaande bouw, de kwantitatieve uitdaging t.a.v.
duurzame opwekking en besparing en concrete plannen
voor realisatie. Ook de voorbeeldrol van de gemeente en
de rol van de Wet Milieubeheer komt niet aan de orde. Dat
Nunspeet actief is op het zoeken naar windmogelijkheden
en daarin ruimtelijke ontwikkelingen aan de orde stelt is
niet opgenomen in het akkoord.
PLUSPUNTEN
Een ambitieus collegeakkoord waarin gekozen wordt voor een
‘eigen’ klimaatakkoord met de maatschappelijke partners
en een sterke verbinding met de andere beleidsthema’s die
voor klimaat- en energiebeleid van belang zijn.
UITDAGINGEN
De opgave zal geconcretiseerd moeten worden door
de uitdagingen op korte (2023) termijn en middellange
termijn (2030) uit te werken in een gekwantificeerd plan.
Daarin zal aandacht voor opwekking (zon en wind) en
energiebesparing (gasvrije wijken, bedrijfsleven) van belang
zijn én de samenwerking met de meest relevante partners.
Dat biedt ook de ruimte om een aantal keuzen (bijvoorbeeld
op wind) bestuurlijk herkenbaar te maken.

Terug naar overzicht

VOLLEDIG
SCHERM

GEMEENTE OLDEBROEK
Klimaatscore: 2

SAMENVATTING
Het coalitieakkoord van Oldebroek geeft aan dat er ambitie
is. De coalitie wil dan ook dat de gemeentelijke organisatie
in 2025 energieneutraal is. Ze relativeert dat ook wat, met
de opmerking dat dit niet tegen elke prijs moet gebeuren.
Er wordt melding gemaakt van een routekaart, maar van
doelen op de korte of middellange termijn is nog geen
sprake. De gastransitie in de wijken, de samenwerking met
het bedrijfsleven, regionale samenwerking worden niet
uitgewerkt.
PLUSPUNTEN
De ambitie wordt benoemd en de gemeentelijke organisatie
wil energieneutraal worden in 2025. Er wordt melding
gemaakt van de routekaart voor energie- en klimaatbeleid.
UITDAGINGEN
De opgave zal geconcretiseerd moeten worden door
de uitdagingen op korte (2023) termijn en middellange
termijn (2030) uit te werken in een gekwantificeerd plan.
Daarin zal aandacht voor opwekking (zon en wind) en
energiebesparing (gasvrije wijken, bedrijfsleven) van belang
zijn én de samenwerking met de meest relevante partners.

Terug naar overzicht

VOLLEDIG
SCHERM

GEMEENTE OOST GELRE
Klimaatscore: 7

SAMENVATTING
Oost Gelre vult haar klimaatbeleid, zo lijkt het, vooral
regionaal in. Het college maakt hier niet zélf beleid op en
formuleert, behalve rond eigen maatschappelijk vastgoed,
geen concrete ambities. Termen als bedrijven en wijken zijn
terug te vinden, maar de uitwerking ontbreekt.
PLUSPUNTEN
Sterke regionale invulling.
UITDAGINGEN
Het lijkt zaak voor Oost Gelre om, naast en verbonden met
het regionale beleid ook haar eigen planning in beeld te
krijgen. De opgave zal geconcretiseerd moeten worden
door de uitdagingen op korte (2023) termijn en middellange
termijn (2030) uit te werken in een gekwantificeerd plan.
Daarin zal aandacht voor opwekking (zon en wind) en
energiebesparing (gasvrije wijken, bedrijfsleven) van belang
zijn én de samenwerking met de meest relevante partners.

Terug naar overzicht

VOLLEDIG
SCHERM

GEMEENTE OUDE IJSSELSTREEK
Klimaatscore: 9

SAMENVATTING
In het collegeakkoord wordt een eerste aanzet gegeven
met het benoemen van het Akkoord van Groenlo, gericht
op energieneutraliteit 2030 terwijl ook energieloketten
en bedrijven genoemd worden. Een energie/warmteplan
wordt niet benoemd terwijl ook over communicatie, de
energiecooperaties, wet milieubeheer en concrete plannen
aangaande zonne- of windenergie nog niet gesproken
wordt. Ook de gastransitie komt weinig aan de orde, alleen
(indien mogelijk) aangaande nieuwbouw, een ontwikkeling
die ook landelijk sterk speelt. Dat is jammer, want we wéten
dat Oude IJsselstreek een actief energie- en klimaatbeleid
heeft. Blijkbaar koos dit college ervoor dat maar beperkt in
het akkoord op te nemen en is de waardering in deze GEA
bepaling mogelijk een onderwaardering van de feitelijke
prestatie.
PLUSPUNTEN
Oude IJsselstreek noemt de ambitie, o.a. via het Akkoord van
Groenlo (2030 energieneutraal, met focus op de gebouwde
omgeving).
UITDAGINGEN
De opgave zal geconcretiseerd moeten worden door
de uitdagingen op korte (2023) termijn en middellange
termijn (2030) uit te werken in een gekwantificeerd plan.
Daarin zal aandacht voor opwekking (zon en wind) en
energiebesparing (gasvrije wijken, bedrijfsleven) van belang
zijn én de samenwerking met de meest relevante partners.
Dat de gemeente daarin al veel doet kan dan bestuurlijk
ook bekrachtigd worden langs (uitvoerings)plannen die
kwantitatief aansluiten bij de uitdaging.

Terug naar overzicht

VOLLEDIG
SCHERM

GEMEENTE OVERBETUWE
Klimaatscore: 4

SAMENVATTING
Er is een routekaart die in een breed proces is uitgewerkt.
Er worden intenties uit gesproken. Echter geen concrete
uitwerking van de intenties.
PLUSPUNTEN
Overbetuwe zet in op een breed proces voor klimaat- en
energiebeleid.
UITDAGINGEN
De opgave zal geconcretiseerd moeten worden door
de uitdagingen op korte (2023) termijn en middellange
termijn (2030) uit te werken in een gekwantificeerd plan.
Daarin zal aandacht voor opwekking (zon en wind) en
energiebesparing (gasvrije wijken, bedrijfsleven) van belang
zijn én de samenwerking met de meest relevante partners.

Terug naar overzicht

VOLLEDIG
SCHERM

GEMEENTE PUTTEN
Klimaatscore: 7

SAMENVATTING
Het coalitieakkoord van Putten benoemd specifiek de
energietransitie in de gebouwde omgeving, adaptatie
en circulair inkopen. Maar van een gezamenlijk plan met
doelstellingen op de korte (2023) en middellange termijn
(2030) is geen sprake. De uitvoering van Wet Milieubeheer
wordt niet benoemd (Putten is hier wel actief op).
Intergemeentelijke, regionale of provinciale samenwerking
op het gebied van klimaat- en energiebeleid wordt niet
benoemd. Hoewel in het coalitieakkoord wordt aangeven
dat gekeken wordt naar de mogelijkheid een extra stapje
verder te doen wordt de voorbeeldfunctie niet uitgewerkt.
PLUSPUNTEN
Er is concrete aandacht voor de energietransitie op thema’s
als gebouwde omgeving, adaptatie en circulair inkopen.
UITDAGINGEN
De opgave zal geconcretiseerd moeten worden door
de uitdagingen op korte (2023) termijn en middellange
termijn (2030) uit te werken in een gekwantificeerd plan.
Daarin zal aandacht voor opwekking (zon en wind) en
energiebesparing (gasvrije wijken, bedrijfsleven) van belang
zijn én de samenwerking met de meest relevante partners.

Terug naar overzicht

VOLLEDIG
SCHERM

GEMEENTE RENKUM
Klimaatscore: 16

SAMENVATTING
Het coalitieakkoord beschrijft concreet dat de
routekaart van het uitvoeringsplan (op weg naar een
klimaatneutraal Renkum) geactualiseerd zal worden
met 2023 en 2030 als mijlpalen. Renkum is op vrijwel
álle vlakken actief. In het coalitieakkoord worden niet
specifiek de samenwerkingsverbanden met bedrijfsleven
en maatschappelijke organisaties benoemd terwijl de
voorbeeldfunctie een beperkte uitwerking heeft. De
taakstelling op zon- en windenergie wordt niet benoemd.
PLUSPUNTEN
Een ambitieus collegeakkoord met concrete plannen voor
2023 en 2030 en brede aandacht voor een groot aantal
thema’s op klimaat- en energiebeleid.
UITDAGINGEN
Voor Renkum, met haar stevige collegeakkoord op dit
beleidsvlak kan het zaak zijn om kwantitatief te onderbouwen
wat haar opgave (op eigen grondgebied of in samenwerking
in de regio) is t.a.v. de opwekking van duurzame energie om
haar doelen te halen.

Terug naar overzicht

VOLLEDIG
SCHERM

GEMEENTE RHEDEN
Klimaatscore: 18

SAMENVATTING
Een uitgebreid hoofdstuk op het gebied van klimaat, met
brede samenhang (ook circulaire economie) en duurzame
toekomstvisie. Het enige thema dat niet benoemd is betreft
het bedrijfsleven en de handhaving/stimulering van de Wet
Milieubeheer
PLUSPUNTEN
Zeer stevige ambitie en sterk op de samenhang in relatie tot
circulaire economie en een duurzame toekomstvisie.
UITDAGINGEN
Het benoemen van inspanningen mét het bedrijfsleven
maakt het akkoord ‘af’.

Terug naar overzicht

VOLLEDIG
SCHERM

GEMEENTE ROZENDAAL
Klimaatscore: 11

SAMENVATTING
Rozendaal laat duidelijk ambitie zien. Tegelijk is het ook
duidelijk dat het beleid jong en niet uitgewerkt is. Er wordt
gezocht naar extra capaciteit en gehoopt op extra ruimte
in het gemeentefonds terwijl projecten en programma’s
nauwelijks zijn uitgewerkt en geconcretiseerd. Rozendaal
verbindt zich heel duidelijk met de regio en landelijke
ontwikkelingen en laat ook zien daarvan goed op de hoogte
te zijn. Rozendaal is een gemeente zonder bedrijventerrein
en weinig MKB, met veel natuur.
PLUSPUNTEN
Rozendaal toont stevige ambitie vanuit een jong beleidsveld.
De coalitie verbindt zich stevig met de regio en richt zich op
landelijke ontwikkelingen waarvan ze goed op de hoogte is.
UITDAGINGEN
Voor een kleine gemeente als Rozendaal (zonder
bedrijventerreinen, weinig MKB) is het de uitdaging capaciteit
en kracht te vinden voor uitvoering. Samenwerking met
georganiseerde burgers (energiecooperaties) en een goede
verbinding met provinciale programma’s kan steun bieden.

Terug naar overzicht

VOLLEDIG
SCHERM

GEMEENTE SCHERPENZEEL
Klimaatscore: 6

SAMENVATTING
Er is sprake van een energievisie Scherpenzeel die op basis
van de regionale visie wordt uitgewerkt. Er worden geen
concrete doelen genoemd voor 2023 of 2030, noch voor
de woningbouw en/of bedrijfsleven. Ook wordt de eigen
voorbeeldfunctie niet benoemd, behalve op de thematiek
van duurzaam inkopen (waarbij de formulering vrij open
wordt gehouden: “bij gemeentelijke aanbestedingstrajecten
rekening houden met duurzaamheidsaspecten”).
PLUSPUNTEN
De coalitie sluit aan bij de regionale visie en wil rekening
houden met de thematiek van duurzaamheid en klimaat bij
inkoopbeleid.
UITDAGINGEN
Concrete bestuurlijke uitwerking van de opgaven op
korte (2023) en middellange termijn (2030) en de daaraan
gekoppelde concrete opgaven en samenwerking met
beddrijfsleven en maatschappelijke organisaties. In het
algemeen kan gesteld worden dat op alle fronten concrete
uitwerking het collegeakkoord belangrijk kan versterken.

Terug naar overzicht

VOLLEDIG
SCHERM

GEMEENTE TIEL
Klimaatscore: 15

SAMENVATTING
De Tielse coalitie sluit heel duidelijk aan bij de
ontwikkelingen van het landelijk Klimaatakkoord, met
regionale energiestrategieen en een stevig bewustzijn van
de uitdagingen in de gebouwde omgeving (gastransitie).
Er wordt ook aandacht besteed aan duurzame
bedrijventerreinen, de versterking van de energiecooperatie.
Adaptatie wordt genoemd. Wat het college niet heeft
opgenomen is haar eigen voorbeeldfunctie, vertaald naar
bv de eigen gebouwen, inkoopbeleid etc.
PLUSPUNTEN
Een stevige ambitie met een goede verbinding met
de landelijke ontwikkelingen waarbij de uitdagingen
in de gebouwde omgeving goed in het vizier zijn. Ook
aandacht voor bedrijven en de samenwerking met de
energiecooperatie.
UITDAGINGEN
De eigen voorbeeldfunctie, vertaald naar de eigen
gebouwen, inkoopbeleid en concrete doelen en
instrumenten om daar vorm aan te geven kan het akkoord
versterken. Ook de concrete taakstelling in de opgave op
het gebied van wind- en zonnenergie kan een belangrijke
aanvulling zijn..

Terug naar overzicht

VOLLEDIG
SCHERM

GEMEENTE WAGENINGEN
Klimaatscore: 19

SAMENVATTING
Wageningen wordt gekenmerkt door een zeer ambitieus en
volledig collegeprogramma, waarin een volwassen basis
voor klimaat- en energiebeleid is geformuleerd, uitgaande
van zowel een ambitie en visie op de korte, middellange én
lange termijn. Dat Wageningen niet het volle aantal punten
bereikt is omdat de uitwerking met het bedrijfsleven niet
voldoende is vormgegeven. Hoewel bekend is dat ook
Wageningen op dat gebied actief is.
PLUSPUNTEN
Ambitieus en volledig met een integrale visie op klimaat- en
energiebeleid en concrete doelen.
UITDAGINGEN
Het benoemen van inspanningen mét het bedrijfsleven
maakt het akkoord ‘af’.

Terug naar overzicht

VOLLEDIG
SCHERM

GEMEENTE WEST MAAS EN WAAL
Klimaatscore: 5

SAMENVATTING
West Maas en Waal verwijst naar de regio als het gaat
om klimaat- en energiebeleid en benoemt in haar eigen
collegeprogramma vrijwel geen concrete doelen of
activiteiten. Er ís een concrete verwijzing naar het belang
van onderwijs en de jeugd in dit kader.
PLUSPUNTEN
De coalitie verwijst naar de regio als het om klimaat- en
energiebeleid gaat.
UITDAGINGEN
Concrete bestuurlijke uitwerking van de opgaven op
korte (2023) en middellange termijn (2030) en de daaraan
gekoppelde concrete opgaven en samenwerking met
beddrijfsleven en maatschappelijke organisaties. In het
algemeen kan gesteld worden dat op alle fronten concrete
uitwerking het collegeakkoord belangrijk kan versterken.

Terug naar overzicht

VOLLEDIG
SCHERM

GEMEENTE WESTERVOORT
Klimaatscore: 3

SAMENVATTING
Er wordt aangegeven dat planvorming noodzakelijk en
wenselijk is, maar het beleid lijkt in de kinderschoenen te
staan en wordt niet nader uitgewerkt naar concrete doelen
en maatregelen.
PLUSPUNTEN
De noodzaak en wenselijkheid van planvorming wordt
onderschreven in het akkoord
UITDAGINGEN
Concrete bestuurlijke uitwerking van de opgaven op
korte (2023) en middellange termijn (2030) en de daaraan
gekoppelde concrete opgaven en samenwerking met
beddrijfsleven en maatschappelijke organisaties. In het
algemeen kan gesteld worden dat op alle fronten concrete
uitwerking het collegeakkoord belangrijk kan versterken.

Terug naar overzicht

VOLLEDIG
SCHERM

GEMEENTE WIJCHEN
Klimaatscore: 4

SAMENVATTING
Geen wezenlijke keuze en gezamenlijke programmering
energie- en klimaatbeleid, fase van eerste intenties. Er
worden een aantal punten kort benoemd, zoals een
aanzet rond wijken en bedrijven, een routekaart 2040 en
energiebesparing maatschappelijk vastgoed.
PLUSPUNTEN
De thematiek wordt benoemd en eerste intenties worden
uitgesproken, zoals t.a.v. bestaande bouw, een routekaart
en maatschappelijk vastgoed.
UITDAGINGEN
Concrete bestuurlijke uitwerking van de opgaven op
korte (2023) en middellange termijn (2030) en de daaraan
gekoppelde concrete opgaven en samenwerking met
beddrijfsleven en maatschappelijke organisaties. In het
algemeen kan gesteld worden dat op alle fronten concrete
uitwerking het collegeakkoord belangrijk kan versterken.

Terug naar overzicht

VOLLEDIG
SCHERM

GEMEENTE WINTERSWIJK
Klimaatscore: 8

SAMENVATTING
Het college zet een stevige ambitie neer (zoals de regio ook
doet), met 2030 energieneutraal. Ook wordt aangegeven
dat er aandacht is voor het betrekken van burgers/
bedrijven bij energiebesparing. In het collegeakkoord wordt
verwezen naar een moratorium op windenergie maar wel
een locatie aangewezen voor opwekking duurzame energie
(bedrijventerrein), Wat ontbreekt is een concrete uitwerking,
kwantitatief, hoe de doelen van 2030 bereikt kunnen
worden. De uitwerking van een aanpak van de gastransitie
in de bestaande bouw ontbreekt terwijl ook de rol van
partners in de aanpak (zowel opwekking als besparing)
niet genoemd wordt. Bedrijven worden concreet benoemd,
maar de rol van Wet Milieubeheer, omgevingsdienst en de
samenwerking die nodig is voor uitrol niet. Hoewel regionale
samenwerking elders in het collegeakkoord wordt benoemd
is op dit moment geen verwijzing naar deze samenwerking.
PLUSPUNTEN
De ambitie wordt neergezet met 2030 energieneutraal en
betrekt daar ook de burgers en bedrijven bij.
UITDAGINGEN
Concrete bestuurlijke uitwerking van de opgaven op
korte (2023) en middellange termijn (2030) en de daaraan
gekoppelde concrete opgaven en samenwerking met
beddrijfsleven en maatschappelijke organisaties kan het
akkoord aanmerkelijk versterken.

Terug naar overzicht

VOLLEDIG
SCHERM

GEMEENTE ZALTBOMMEL
Klimaatscore: 11

SAMENVATTING
Het coalitieakkoord laat ambitie zien, maar mist vaak
concrete en afrekenbare doelen, uitwerking naar
bv opwekking duurzame energie en besparing. Wet
Milieubeheer en de gastransitie komen niet aan de orde
terwijl ook regionale samenwerking niet benoemd wordt.
Ook concrete planvorming, met doelen in 2023 en 2030 en
de daaraan gekoppelde uitvoeringsagenda worden niet
benoemd.
PLUSPUNTEN
De coalitie toont ambitie en laat duidelijk zien dat het
beleidsveld haar aandacht heeft.
UITDAGINGEN
Concrete bestuurlijke uitwerking van de opgaven op
korte (2023) en middellange termijn (2030) en de daaraan
gekoppelde concrete opgaven en samenwerking met
beddrijfsleven en maatschappelijke organisaties.

Terug naar overzicht

VOLLEDIG
SCHERM

GEMEENTE ZEVENAAR
Klimaatscore: 8

SAMENVATTING
Bij Zevenaar is de oude gemeente Rijnwaarden aangesloten.
Beide gemeenten hadden in 2014 een vergelijkbare ‘score’
in hun collegeakkoord op klimaatbeleid. Zevenaar sluit
aan bij het ‘tien punten plan van het GEA’ en laat in de
collegetekst ambitie zien. Ze werkt het op het vlak van
een concreet energie/warmteplan en haar consequenties
én de aardgastransitie (bestaande bouw) niet concreet
uit. Ze benoemt de voorbeeldfunctie van de gemeente,
maar er wordt niet ingevuld hoe die voorbeeldfunctie
(energieneutraal 2025) te bereiken is.
PLUSPUNTEN
De coalitie toont ambitie en haar voorbeeldfunctie.
UITDAGINGEN
Concrete bestuurlijke uitwerking van de opgaven op
korte (2023) en middellange termijn (2030) en de daaraan
gekoppelde concrete opgaven en samenwerking met
beddrijfsleven en maatschappelijke organisaties maakt
de uitdaging concreet. Ook het benoemen van concrete
instrumenten voor het behalen van de doelen voor de eigen
voorbeeldfunctie kunnen het akkoord versterken.

Terug naar overzicht

VOLLEDIG
SCHERM

GEMEENTE ZUTPHEN
Klimaatscore: 18

SAMENVATTING
Een breed en ambitieus coalitieakkoord op duurzame
energie en klimaatbeleid. Klimaatadaptatie wordt niet
benoemd en de concrete opgave in energiebesparing/
duurzame opwekking wordt niet benoemd. Wel zien we
een sterke keuze voor een windpark bij de Mars en een
zeer stevige inzet op de (aard)gastransitie. De coalitie werkt
ook de voorbeeldrol van de overheid uit en verbindt haar
duurzaamheidsbeleid breed aan circulaire economie.
PLUSPUNTEN
De ambitie van de coalitie wordt stevig benoemd terwijl
concreet keuzen worden gemaakt voor bijvoorbeeld een
windpark bij de Mars en de aardgastransitie in de bestaande
bouw. Het is een integrale visie die het akkoord laat zien,
verbonden met circulaire economie.
UITDAGINGEN
Het benoemen en uitwerken van de uitdaging die het
veranderend klimaat ons stelt (klimaatadaptatie) en een
concrete kwantitatieve keuze voor opwekking duurzame
energie kan het akkoord versterken.

Terug naar overzicht

