
Oplegger - Klimaatbeleid BUCH in tijden van Corona en economische recessie

Inleiding
Ondanks dat de coronacrisis de wereld in zijn 
greep houdt, lijkt de aandacht van de 
Nederlandse bevolking voor het klimaat-
probleem te stijgen. Uit onderzoek komt naar 
voren dat 71 procent van de Nederlanders zich 
zorgen maakt over het klimaat. Dit is opvallend, 
omdat anderhalve maand geleden, voor de 
uitbraak van het virus in Nederland, nog 65 
procent van de bevolking deze mening deelde. 

(Bron: I&O research, april 2020)

Het kabinet beschouwt de bestrijding van beide crisissen niet 
als een kwestie van of-of maar als een zaak van en-en. Nieuw 
internationaal onderzoek laat zien dat de uiteindelijke kosten van 
‘niets doen’ aan klimaat veel hoger zijn, en dat veel vormen van 
klimaatbeleid zichzelf terugverdienen. Hoe hoger de opwarming, 
hoe groter de schade aan natuurlijke systemen en uiteindelijk 
ook aan de wereldeconomie, zo concludeert het onderzoeks-
team in wetenschapsblad Science. 

Er zijn investeringen nodig in duurzame energie, energie-
besparing, klimaatadaptatie en een overgang naar de circulaire 
economie. Bij elkaar opgeteld is dat een aanzienlijk bedrag - 
maar de financiële kosten van het niet voeren van beleid zijn 

ongeveer vijf keer zo groot. Door het doen van de juiste 
investeringen voorkomen we grote schade posten in milieu en 
leefomgeving en stimuleren we innovatie en werkgelegenheid. 
(Bron: Science)

Nu gericht investeren in klimaatadaptatie, circulaire economie en 
duurzame energie brengt initiële kosten met zich mee, maar dit 
betaalt zichzelf terug. Daarnaast helpen de investeringen de 
lokale economie op een duurzame manier op gang. 

https://www.binnenlandsbestuur.nl/Uploads/2020/4/Peiling-IO-Research-klimaat-in-tijden-van-corona.pdf
https://science.sciencemag.org/content/365/6459/eaaw6974


Speerpunten BUCH in klimaatbeleid in Corona-
tijd: Investeren in lokale economie en besparing 
gemeentelijke kosten
1.  Gemeenten stimuleren de lokale economie en

werkgelegenheid:
a.  Het nemen van energiebesparende maatregelen (isolatie

en zonnepanelen) en circulair ondernemen zorgt voor
lagere maandlasten voor ondernemers. Door lagere
maandlasten kunnen ondernemers beter tegen
economische schommelingen (dit geldt overigens ook
voor inwoners).

b.  De gemeenten gaan hun eigen vastgoed versneld
verduur zamen. Dit zorgt voor meer werkgelegenheid in de
bouw- en installatiesector, voor groen-bedrijven en voor
hun leveranciers.

c.  Hergebruik van materialen en grondstoffen. Dit kan in een
centrum waar bijvoorbeeld afgedankte elektronica of
meubels worden gedemonteerd en afgevoerd via een
gecontroleerde afvalstroom of ze worden gerenoveerd
zodat ze hergebruikt kunnen worden. TNO berekent een
potentieel van 54.000 additionele banen in Nederland
door de transitie naar een circulaire economie. Dit zijn ook
banen voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt,
de groep die nu ook bovengemiddeld getroffen wordt
door de crisis.

Dit doen wij door de volgende projecten te starten/intensiveren:
•  Lokale ondernemers helpen hun vaste lasten omlaag te

brengen door over te gaan op duurzame energie en
circulair te ondernemen. Informeren over subsidie-
regelingen, faciliteren en stimuleren. (basisambitie)

•  Gemeentelijk vastgoed versneld verduurzamen en

maatschappelijke partners stimuleren om hetzelfde te 
doen. (gedeeltelijk basisambitie, gedeeltelijk plusambitie)

•  Circulair ambachtscentrum in de BUCH behoort tot de
mogelijkheden mits er voldoende financiering beschikbaar
wordt gesteld. (plus ambitieniveau)

•  Maatschappelijk Verantwoord Inkopen en Circulair
inkopen met focus op eigen organisatie en de Grond-,
Weg- en Waterbouw samen met lokale ondernemers.
(basisambitie)

2. Besparing gemeentelijke kosten:
a.  Als we klimaatmaatregelen niet goed borgen in alle

projecten dan gaat het geld kosten:
•  Klimaatadaptatie:

1) Door schade die ontstaat door bijvoorbeeld een
klimaatbui (bijv. water in woningen/winkels, of belang-
rijke wegen die niet toegankelijk zijn) die met maat-
regelen voorkomen had kunnen worden. Bij riolerings-
werkzaamheden kunnen we tegen beperkte meerkosten
(of soms zelfs zonder meerkosten) veel klimaatadaptieve
wijzigingen worden gerealiseerd. De grond hoeft dan
niet over een aantal jaar weer open (duur en overlast) en
er is geen extra geld nodig om schade te herstellen.
2) Door schade die ontstaat door langdurige droogte
(funderingsschade, afstervend groen als niet klimaat-
bestendig aangelegd) die met maatregelen voorkomen
had kunnen worden.
3) Andere mogelijke kostenposten zijn dat bij extreme
hitte mensen binnen blijven in plaats van gaan winkelen
of op het terras gaan zitten als de omgeving te weinig
schaduw/verkoeling kent. Mensen willen in een fijne
leefomgeving wonen/werken. Als het vestigingsklimaat
minder is dan bij de buren gaat dat ook geld kosten.



Dit doen wij door de organisatie versneld op orde te brengen: 
van omgevingsplan tot vergunning. Aan de omgevingstafels 
worden nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen besproken, wat 
uiteindelijk resulteert in een omgevingsplanwijziging en (bouw)
vergunningaanvraag. Het Handboek Inrichting Openbare Ruimte 
(HIOR) is hierbij de primaire input met eisen/wensen vanuit de 
gemeente. De ontwikkelaar ontvangt het HIOR aan het begin 
van het proces. Zonder extra capaciteit is het onmogelijk om bij 
álle projecten (groot en kleinschalig) in de openbare ruimte 
klimaat de plek te geven die het nodig heeft. (basisambitie)
Daarnaast moeten de belemmeringen voor inwoners en 
ondernemers om te verduurzamen zoveel mogelijk worden 
weggehaald. Het gaat dan om duidelijke informatieverstrekking 
en eenvoudige en voordelige procedures voor duurzame 
vergunningen. (basisambitie)

•  Mobiliteit: het aanleggen van een fietspad wat het station
of de dorpskern goed bereikbaar maakt is veel
voordeliger om direct aan te leggen dan als dit in tweede
instantie moet gebeuren. Door de laadinfra structuur
direct goed gefaseerd in te bouwen in de omgevings-
planologie stimuleert dit elektrisch rijden en voorkomt dit
kosten en lange wachttijden voor plaatsing achteraf.

b.  Door Maatschappelijk Verantwoord Inkopen (MVI) zetten
we in op CO2 reductie, een toekomstbestendige lokale
economie, hergebruik van lokale grondstoffen en werk-
gelegenheid. Dit doen we door ons te richten op onze
interne bedrijfsvoering maar ook op de Grond, Weg- en
Waterbouwsector (GWW) omdat we hier als gemeente
het meeste impact kunnen maken. Per jaar besteden we
bijna 20% van het budget van de BUCH aan GWW.
Er is veel directe winst in de vorm betere prijs kwaliteits-
verhouding en milieuwinst te behalen door in te zetten
op circulariteit en het terugbrengen van negatieve milieu-
impact. Dit stimuleert de lokale ondernemers om ook
stappen te zetten richting een circulaire economie. De
initiële kosten zijn mogelijk hoger. Niet erg, zolang zich dat
maar terugvertaalt in lagere onderhoudskosten, langere
levensduur en/of een hogere restwaarde. Door slimmer
te organiseren met andere gemeentes kunnen er grote
besparingen behaald worden op de kosten van bedrijfs-
voering. Zie dit voorbeeld van kantoorinrichting.

c.  De gemeenten gaan hun eigen vastgoed versneld
verduur zamen. Dit leidt tot lagere vaste lasten voor
ver warming en koeling van de gemeentelijke panden.
We gaan meer panden isoleren, duurzaam energie
opwekken, bestrating eruit, groen/bomen erin etc.

https://wegwijzer.gdci.nl/nl/topics/productgroepen/grond-weg-en-waterbouw
https://www.pianoo.nl/sites/default/files/documents/documents/deroutenaareencirculairecategoriekantoorinrichting.pdf



