
KLIMAAT & DE BUCH GEMEENTEN



INHOUD

1. Klimaatakkoord en gemeentelijke politieke programma’s

2. Wat gebeurt er nu al binnen de BUCH en hoe kan het beter?

3. Wat biedt een programmatische aanpak en hoe ziet het proces eruit?





GEMEENTELIJKE PROGRAMMA’S BUCH

- Verschillende terminologie 

- Aantal specifieke 

gemeentelijke projecten  

- 70% ambities komt overeen



Restafval verbranding: zo’n 10% Bron: Energiemonitor HVC 2019



ENERGIETRANSITIE

Landelijk

Hoe reduceren 
we onze CO2 
uitstoot met 49% 
in 2030?

Regionaal

Hoe realiseren we 
in onze regio 
meer duurzaam 
opgewekte 
energie?

Gemeente

Hoe zorgen we ervoor 

dat elke wijk binnen 

nu en 30 jaar 

aardgasvrij is?



DURZAME MOBILITEITDUURZAME MOBILITEIT



CIRCULAIRE ECONOMIE



KLIMAATADAPTATIE



DUURZAME 
BEDRIJFSVOERING



WAT GAAT ER GOED

Urgentie aanwezig:

Klimaatakkoord

Politiek en maatschappelijk klimaat

Cruciale rol voor gemeenten in de landelijke opgaven

BUCH werkorganisatie in nieuwe fase

- bewust van de omvang van de opgaven

- meer rust



WAT KAN ER BETER

- Slagkracht: Ongelijk ambitieniveau tussen vier gemeenten, één 
werkorganisatie. 

- Integrale samenwerking in beleid en uitvoering

- Sturingsinformatie voor college en raad d.m.v. monitoring



HOE KAN DIT BETER?

Strategisch en integraal beleid:

Strategisch: Slimme keuzes 

Integraal: o.a. participatie, communicatie, omgevingswet, relatiebeheer stakeholders

Sturingsinformatie:
-Prestatie indicatoren (bijv. CO2, hergebruik) 
-Processen: 1) politiek, 2) interne organisatie, 3) inwoners/ond. en 4) stakeholders

Toekomstbestendige organisatie voor uitvoering rijksopdrachten en gemeentelijke ambities
Grootschalig en projectmatig werken op BUCH niveau, vanuit lokale kleur



PROCES VORMGEVEN PROGRAMMA KLIMAAT

December 2019: Bestuursopdracht impactanalyse programma klimaat

Januari – maart 2020: werkbezoeken t.b.v. verdieping klimaat thema’s

April 2020: concept ambitiedocument en programmaplan

Juni 2020: definitief voorstel ambitiedocument 

September 2021: implementatie 



BETROKKENHEID BIJ VORMGEVEN PROGRAMMA

-Stuurgroep: wethouders

-MT: teamleiders en domeinmanagers

-Programmateam: beleidsmedewerkers

-Ondersteuning programma 
- Communicatiemedewerker

- Projectmedewerker monitoring

Hoe wilt u betrokken worden? -> flip over  



BEDANKT EN TOT 24 JANUARI 2020? 



RONDE TAFEL SESSIES

Twee tafels kiezen:

1. Participatie met inwoners over klimaat: hoe betrekken we de 
samenleving? – Raadszaal o.l.v. Ivo de Block

2. Wat wil de gemeente inwoners bieden op klimaat? 
(Ambitieniveaus)  – Hal koffietafel o.l.v. Herman Verhagen

3. Hoe wil de raad sturen op klimaat? Prioritering van type 
maatregelen? – Hal zithoek o.l.v. Anouk Fienieg


