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Corona en Klimaat

• Grotere groep maakt zich zorgen om klimaat (van 65% naar 71%) 
(Bron: I&O research, april 2020)

• Door het doen van de juiste investeringen voorkomen we grote 
schade posten in milieu en leefomgeving en stimuleren we innovatie 
en werkgelegenheid. De financiële kosten van het niet voeren van 
beleid zijn ongeveer vijf keer zo groot (Bron: Science)

Focus: onnodige kosten voorkomen en stimuleren lokale economie. 
Door: inbedding omgevingsplanologie, werk met werk maken, 
gemeentelijk vastgoed versneld verduurzamen, MVI lokale economie. 

Zie ook: VPRO Tegenlicht zondag 11 mei 2020

https://www.binnenlandsbestuur.nl/Uploads/2020/4/Peiling-IO-Research-klimaat-in-tijden-van-corona.pdf
https://science.sciencemag.org/content/365/6459/eaaw6974
https://www.vpro.nl/programmas/tegenlicht.html?gclid=EAIaIQobChMIj6CGsKmr6QIVy513Ch0XuAHzEAAYASAAEgLew_D_BwE




Visie



Versnellingsfase 



Bijdragen aan de CO2-reductie doelstellingen uit het 
Klimaatakkoord (49% reductie in 2030), de leefomgeving 
klimaatbestendig inrichten en toewerken naar een Circulaire 
Economie in 2050. 

Doel programma klimaat 



De belangrijkste opdrachten Rijksoverheid

Energietransitie - 
Klimaatakkoord

1. Transitievisie Aardgasvrij
2. Regionale Energiestrategie
3. Energieloket
4. 49% CO2-besparing in 2030, energiebesparing bestaande bouw
5. EED/milieuwetgeving maatschappelijke gebouwen, verantwoordelijkheid eigen en maatschappelijk vastgoed

Duurzame mobiliteit - 
Klimaatakkoord

1) Nationale agenda laadinfrastructuur (2030 alle nieuwe auto’s emmissieloos en 1,7 miljoen laadpalen in Nederland) 
+ verplichting bij alle voorzieningen meer dan x plekken een laadpaal
2) Mirt-NOWA doorfietsroute                                 
3) Regionaal Mobiliteitsprogramma (RMP)
4) Gemeentelijke integrale visie op duurzame mobiliteit

Circulaire economie 
Programma NL Circulair 2050

Nederland Circulair in 2050. Doelstellingen: 
100% circulair in 2050
50% circulair in 2030
50% minder gebruik primaire grondstoffen in 2030: mineralen, fossiel, metalen   -> noodzaak Energietransitie                 
          

Klimaatadaptatie – Deltaplan 
Ruimtelijke Adaptatie

1) Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie (DPRA), Prinsjesdag 2017.
Iedere gemeente in 2020 beleid Ruimtelijke Adaptatie en een uitvoeringsprogramma vaststellen. Nederland heeft de 
ambitie om in 2050 klimaatbestendig en water robuust ingericht te zijn.
2) Bestuursakkoord Klimaatadaptatie, november 2018. 
Herbevestigd dat gemeenten, waterschappen en provincies eind 2020 de opgaven en maatregelen landsdekkend in 
beeld hebben gebracht, door middel van stresstesten, risicodialogen en uitvoeringsagenda´s.

 Duurzame bedrijfsvoering - 
Klimaatakkoord

EED/milieuwetgeving maatschappelijke gebouwen, verantwoordelijkheid eigen vastgoed



Formatieakkoord Bergen

Energietransitie

(1) Isoleren 1200 bestaande koopwoning voor 2022. 
(2) communicatie, publiciteit en educatie 
(3) energiescans met 50% subsidie voor huizenbezitters 
(4) stimuleren zonnepanelen op maatschappelijk vastgoed 
(5) haalbaarheidsstudie warmtenet  

Duurzame mobiliteit
Laadpalenbeleid 
Parkeerbeleid 
Fietsbeleid 

Circulaire economie Grondstoffenplan: ambitie voor minder restafval per inwoner in 2025

Klimaatadaptatie
Duurzaamheid, biodiversiteit: “Intensieve gerichte informatie voorziening 
rondom klimaatadaptatie en de gevolgen van bestrating van de tuin.”

Duurzame bedrijfsvoering Convenant MVI, CO2 prestatieladder, Wagenpark verduurzamen



Ambitieniveaus





Organisatie

Raad goed informeren:
- Raadswerkgroep Klimaat
- Nieuwsbrief Klimaat 4x per jaar
- Werkbezoeken 
- Raadsinfo avonden

Integraal: 
- Omgevingsvisie/plan
- Vergunningen 
- Multidisciplinair + inbedding

Participatietrajecten

Algemene opdrachten 
Klimataakkoord



Communicatie en participatie

Past binnen kaders participatiestrategie Omgevingswet
- Dichtbij de klant en innovatief
- Van Buiten naar Binnen werken
- Couleur locale en maatwerk

Monitoring 2x per 
jaar



Impactanalyse

1. Nulmeting: de huidige situatie bij BUCH gemeenten en 
werkorganisatie. 6,4 fte voor alle thema’s aanwezig + uitv. budget.

2. Nieuwe opdrachten rijk en provincie. Bijlage ambitiedocument.

3. Projecten die invulling geven aan de opdrachten. A

4. Toename in benodigde capaciteit en middelen

5. Getoetst vergelijkbare gemeenten 



Resultaat impactanalyse



Extra investering in klimaat – basis 
niveau
• Structurele bedragen

• Incidentele bedragen

• Uitvoeringskosten (niet in overzicht)

PM post in kadernota
Tekstuele toelichting geeft inzicht in 

specifieke bedragen



Onderzoek naar dekking

• VNG / ROB onderzoek – bindend advies in nov. 2020 -> begroting 
2022

• Decembercirculaire 2019 voor energietransitie/aardgasvrije wijken. 
€237.000 per gemeente voor twee jaar samen (2020 en 2021). 2-3 fte 
per wijk is richtlijn VNG.

• Meicirculaire laadpalen 2020 

• Formatieakkoord Bergen: €200.000 per jaar voor duurzaamheid?



Proces
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