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Vraagstelling evaluatie uitvoering GEA 

1.Worden de GEA-doelen gehaald? 
2.Werkt de GEA-samenwerking? 
3.Hoe verder? 



Onderzoeksaanpak (augustus – oktober 2018)

2 onderzoeksperspectieven: 

1. Zelfbeeld: eigen beeld deelnemers over uitvoering GEA

2. Expertbeeld: beeld onderzoekers over uitvoering GEA

Synthese zelfbeeld en expertbeeld

• (Concept-)rapport

• Toets- en focusconferentie 

• Definitief rapport

Opstelling zelfbeeld samenwerking (concentrische aanpak)

1) Interviews (20 personen)

2) Bespreking in  dialoogtafels (ca. 30 personen) 

3) Enquête (ca. 135 deelnemers)

Opstelling expertbeeld 

• Deskresearch 

• Informatie gesprekken sleutelfiguren, dialoogsessies, enquête

• Expertonderzoek netwerksamenwerking

• Onderzoek 3 casus:



GEA van 2015 tot en met 2018

2015

9 thematafels

100 deelnemers

2016

11 thematafels

4 programmatafels

9 faciliterende tafels 

2018 *

11 thematafels

5 (leidende) programmatafels

11 faciliterende tafels 

8 (tijdelijke) werktafels, 
werkgroepen e.d.

220 deelnemers
Medio 2018

* Het GEA-netwerk wordt 

procesmatig en inhoudelijk ondersteund 
vanuit het GEA-Secretariaat.



• Gelders Energie Akkoord + GEA Uitvoeringsplan 2016 en vele 
activiteiten  -> belangrijke stap naar  klimaatneutraal Gelderland 2050.  

• Brede beweging van partijen, personen, ideeën en resultaten als basis 
voor vervolg. 

• Strategische lijnen uitgezet om  noodzakelijke inhoudelijke resultaten in 
de komende periode te realiseren.   

• Noodzakelijke inhoudelijke resultaten op grotere schaal zijn nog niet 
behaald. 

• GEA-samenwerkingsmodel succesvol in realiseren van procesdoelen;     
in de huidige vorm niet geschikt om  inhoudelijke resultaten te behalen. 

Conclusie op hoofdlijnen evaluatie GEA II



Samenwerking tussen bij GEA-uitvoering betrokken actoren essentieel, 
daarvoor toe te passen samenwerkingsmodel opnieuw definiëren.  

Om meters te kunnen maken in de klimaat- en energietransitie in 
Gelderland adviseren we te komen tot: 
• hercontractering tussen partijen op doelen en rollen per 2050 en in 

tussenjaren 2020, 2023 en 2030 in een nieuw Klimaat- en Energie 
Akkoord Gelderland. 

• nieuw ontworpen integraal samenwerkingsmodel in te richten met 
een meervoudige functie en een daarop afgestemde 
gedifferentieerde besturing en organisatie inclusief stroomlijning van 
het hiervoor benodigde financieringsinstrumentarium. 

Conclusie op hoofdlijnen evaluatie GEA



DOELSTELLINGEN KLIMAATNEUTRAAL GELDERLAND 2050

• Herformulering doelen Gelderland aan de hand van CO2-doelen landelijk klimaatakkoord en 
“plus” voor Gelderland (koploperspositie op inhoud)

• Monitorinstrumentarium uitbouwen; uitvoering/onderhoud door onafhankelijk kennisinstituut
• Identificatie meest kansrijke clusters van concrete interventies op basis van GEA-ervaringen

ROLLEN TRANSITIE KLIMAATNEUTRAAL 
GELDERLAND 2050

• Samenwerking
• Regio’s/gemeenten vormen 

basisinfrastructuur
• Provincie heeft veel meerwaarde, mits 

duidelijke positionering
• Ondernemers- en burgerorganisaties 

sluiten aan 
• Deelname samenwerking  duidelijker 

spelregels 
• Kennis- en onderzoeksinstituten 

belangrijker 
• Samenwerking op provinciale schaal 

noodzakelijk

KLIMAAT- EN ENERGIEAKKOORD 
GELDERLAND 2050

Herformuleren en actualiseren Klimaat-
en Energie Akkoord Gelderland (KEAG) 
met afspraken over: 

• de lange termijn doelen 
• monitoring van deze doelen 
• clusters van interventies 
• KEAG-sturing, governance en 

organisatie in een herontworpen
samenwerkingsmodel; 

• middelen en randvoorwaarden 
uitvoering van het Akkoord 
(waaronder stroomlijning 
financiering)

Advies inzake vervolgaanpak klimaatneutraal
Gelderland 2050; herijking doelen/rollen samenwerking



Ontmoeten
Delen
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Dromen 

Programmeren
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Contracteren
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netwerk
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organisaties

acties

uitvoeren

Advies inzake vervolgaanpak klimaatneutraal
Gelderland 2050; sturing en organisatie samenwerking



Stap 1: 

Bespreking resultaten evaluatie in open dialoog in 
actorennetwerk (conferentie)

Stap 2: 

Bezinning (kern)partijen in uitvoering GEA op doelen en 
eigen rollen (bedrijfsleven,  Alliander, Provincie 
gemeenten/regio’s, NGO’s, kennisinstituten, anderen).  

Stap 3: 

Voorbereiding en sluiten nieuw Klimaat- en Energie 
Akkoord Gelderland

Stap 4: 

Voorbereiden/kwartiermaken herontwerp 
uitvoeringsorganisatie incl. financieringsinstrumenten

• Leiderschap en sturing uitvoering stappenplan bij 
Stuurgroep GEA. 

• Stappen kunnen deels parallel worden gezet. Per 1 
januari 2019 start nieuwe situatie mogelijk. 

Advies vervolgaanpak klimaatneutraal Gelderland 2050; 
vervolgproces evaluatie



KLIMAAT & ENERGIE BOARD

Ondersteuning-
beheerfaciliteit 

STUURGROEP

MONITOR

netwerk

coalities

organisaties

Input mogelijke invulling governance samenwerkingsmodel Klimaat en 
Energieakkoord Gelderland (2)



Bespreking in groepen

Thema’s: 
- Doelen en rollen samenwerking 
- Sturing en organisatie (gelaagd model)
- Wat ga ik/mijn organisatie bijdragen?
- Wat wil ik meegeven aan Stuurgroep 

en kwartiermakers voor vervolg?


