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Geadviseerd besluit
Voor het uitvoeringsprogramma klimaat €150.000 van de eenmalig toegekende middelen uit het 

nationaal klimaatakkoord ter beschikking te stellen.

Toelichting op beslispunt
Het nationale klimaatakkoord (2019) zet in op verdere decentralisatie van taken en 

verantwoordelijkheden richting gemeenten. In december 2019 is daarom vanuit de Rijksoverheid 

€237.000 ter beschikking gesteld voor de uitvoering van gemeentelijke taken die zijn afgesproken 

in het nationaal klimaatakkoord. Dit is via het gemeentefonds aan ons uitgekeerd en betreft een 

eenmalige uitkering. Het is daarom aan de gemeenteraad om te besluiten over deze middelen. 

De gemeente Renkum heeft als doel om in 2040 klimaatneutraal te zijn. Dit betekent concreet dat 

er in 2040 geen broeikasgassen meer uitgestoten worden. Het huidige gemeentelijk budget voor 

energie en klimaat bedraagt €40.000. Uitgangspunt van het uitvoeringsprogramma is dit budget en 

de afspraak om externe regelingen en cofinanciering goed te benutten. Alleen €40.000 is te 

beperkt om die opgave te bereiken. Gezien de financiële positie van de gemeente hebben we een 

uitvoeringsprogramma gemaakt met daarin prioriteiten per thema. De nu beschikbare middelen 

stellen ons in staat om méér te kunnen doen. Daardoor kunnen we de activiteiten uit het 

uitvoeringsprogramma versnellen en intensiveren. Dit draagt bij aan de afspraken uit het nationale 

klimaatakkoord en onze eigen doelen. Met de aanvullende financiering stellen we concreet voor om 

de volgende activiteiten versneld en geïntensiveerd uit te voeren: 

Gemeentelijke bijdrage energieloket midden Gelderland:        €  15.000

Transitievisie warmte:                 €  55.000

Cofinanciering Wijk van de Toekomst:                                           €  30.000

Opzetten koepel wijkinitiatieven:                                               €  10.000

Uitvoering Regeling Reductie Energiegebruik:                                  €  17.500

Visie grootschalige opwek:         €  15.000

Operatie Steenbreek:                                       €    7.500

Totaal: €150.000



Voorstel aan de raad

Met dit voorstel wordt uw raad gevraagd voor het uitvoeringsprogramma klimaat €150.000 van de 

toegekende middelen ter beschikking te stellen.

Beoogd effect
Met de aanvullende middelen voor het uitvoeringsprogramma klimaat, kunnen we de versnelling 

inzetten die is afgesproken in het nationaal klimaatakkoord op een manier die recht doet aan onze 

eigen ambities. We versterken hiermee bestaand initiatief en jagen nieuwe actie aan. De inzet van 

gemeenten is ten slotte hard nodig om de kloof te dichten tussen wat nodig is om (inter)nationale 

en lokale klimaatambities te halen en wat tot nu toe is bereikt.   

Kader
In het uitvoeringsprogramma klimaat zijn de werkzaamheden voor 2020 vastgelegd. Het 

uitvoeringsprogramma geeft invulling aan: 

 Klimaatakkoord Renkum Verduurzaamt Samen (2019)

 Coalitieakkoord (2018)

 Routekaart Renkum Klimaatneutraal 2040 (2017)

 Gelders Energie Akkoord (2015)

 Nationaal Klimaatakkoord (2019)

 Klimaatwet (2019)

 Klimaatakkoord van Parijs (2015)

Het uitvoeringsprogramma klimaat sluit aan bij initiatief in de wijk, versterkt wat er is en zet in op 

verbreden door te verbinden. Een integrale aanpak is het uitgangspunt waarbij de wijkaanpak 

centraal staat. Daarbij zetten we in op het versterken van de actieve wijken en het uitbouwen van 

het netwerk zodat ook nieuwe wijkinitiatieven ontstaan. Daarnaast zijn er projecten die per kern 

spelen (zonnepanelen op een schoolgebouw in Oosterbeek bijvoorbeeld) of gemeentebreed zoals 

het opzetten van beleid voor het verduurzamen van evenementen. Ook regionale ontwikkelingen 

en projecten, zoals de Regionale energiestrategie, zijn opgenomen. Een visual is opgenomen in de 

bijlage. Deze is in de raadsontmoeting van 7 januari aan uw raad toegelicht. 

Argumenten
1.1 Het uitvoeringsprogramma geeft invulling aan de ambities van de coalitie en het 

klimaatakkoord Renkum Verduurzaamt Samen 

Het uitvoeringsprogramma klimaat zet de lijn door die met het klimaatakkoord Renkum 

Verduurzaamt Samen is ingezet. Veel van de geopperde ideeën en projecten zijn erin vertaald, daar 

waar inzet van de gemeente meerwaarde heeft. We gaan uit van de kracht van de samenleving en 

versterken waar nodig. Met een inzet die verschilt per kern en per wijk, passen we het principe toe 

van dorpsgericht werken met een hoge mate van participatie. Inwoners hebben immers het 

programma mee vormgegeven. 

1.2 Uitvoering geven aan afgesproken taken op rijksniveau 

In het klimaatakkoord is onder andere afgesproken dat gemeenten uiterlijk in 2021 een 

transitievisie warmte vaststellen. De aanvullende middelen maken het mogelijk deze complexe en 

nieuwe taak in 2020 op te pakken waarbij ook ruimte is voor het volwaardig meenemen van onze 

inwoners en andere stakeholders in dit proces. 

1.3 Kansen benutten van cofinanciering 

Veel subsidies, met name de provinciale, vragen een cofinanciering. Het huidige budget bood 
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hiervoor weinig ruimte. Met aanvullende middelen kunnen we geld met geld maken. Dat is het 

geval bij het energieloket en de Wijk van de toekomst. Dit gaat om €45.000 extra. 

1.4 Ontzorgen en versterken gemeentelijke organisatie 

De extra taken leggen een behoorlijke druk op de organisatie, met name de regionale energie 

strategie en de transitievisie warmte. Voor een aantal activiteiten schakelen we expertise van 

buiten in. Hiermee borgen we de uitvoering van de diverse plannen en activiteiten en zorgen we 

ervoor dat we ook in de regionale ontwikkelingen voldoende inzet kunnen blijven plegen. De 

gemeente houdt uiteraard de regisserende rol.

1.5 Beter en breder ondersteunen van inwoners 

Het ondersteunen van inwonersinitiatieven is een belangrijke basis van het uitvoeringsprogramma 

(inzetten op waar de energie zit). De middelen hiervoor waren echter beperkt. Met de aanvullende 

middelen kunnen we de wijkgerichte aanpak verstevigen door een koepel van wijkinitiatieven te 

faciliteren en door deelname aan operatie steenbreek. Daarnaast kunnen we inzetten op het 

verbreden van doelgroepen. 

2 Het resterende budget vrij naar algemene middelen

We hebben het benodigde extra budget zo beperkt mogelijk gehouden, gezien de financiële positie 

van de gemeente. Daardoor kan er nog €87.961 vrij vallen naar de algemene middelen. 

Kanttekeningen

Meenemen in de reguliere begrotingscyclus was niet mogelijk

Het lag wel in lijn van de verwachtingen dat er extra geld aan gemeenten ter beschikking gesteld 

zou worden voor het uitvoeren van het nationaal klimaatakkoord. Hoeveel dit zou zijn en wanneer 

was tot in december 2019 onbekend. Daarmee was het niet mogelijk dit in de begroting van 2020 

mee te nemen. De voorjaarsnota afwachten is niet wenselijk. De middelen zijn immers alleen voor 

dit jaar beschikbaar. Er zijn verschillende ontwikkelingen die om snelle inzet vragen. Daarom stellen 

we voor de besluitvorming over de inzet van aanvullende middelen onderdeel te laten zijn van de 

besluitvorming over het uitvoeringsprogramma. 

Monitoring kan op hoofdlijnen

We monitoren het tot dusver gevoerde klimaatbeleid met behulp van de Klimaatmonitor. De 

Klimaatmonitor is voor iedereen per website toegankelijk en bevat een uitgebreide databank waarin 

per gemeente een grote hoeveelheid aan generieke gegevens te raadplegen is; van CO2-reductie 

tot energielabels van onze woningvoorraad. Het monitoring van de individuele maatregelen in CO2-

reductie kan echter niet. Het uitvoeringsprogramma richt zich namelijk niet alleen op CO2-reductie 

maar ook op bewustwording, verleiding en op verbinding. Het is niet alleen dit programma 

waardoor mensen en partijen hun handelen aanpassen. Vele ontwikkelingen zijn daar van invloed 

op, zoals een mogelijke CO2-beprijzing op Europese schaal, subsidies en leningen op nationaal 

niveau, marktontwikkelingen en nieuwe technieken, verhalen, beelden en ervaringen van 

klimaatverandering hier en elders. Het is in dit samenspel van ontwikkelingen dat het 

uitvoeringsprogramma opereert en inzet pleegt daar waar de impact van ons handelen naar 

verwachting het hoogst is. We informeren u jaarlijks over de voortgang en de resultaten. 
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Draagvlak
Diverse inwoners en belangenorganisaties hebben aan de klimaattafels meegewerkt aan het 

klimaatakkoord en daarmee de basis gelegd voor dit uitvoeringsprogramma. Ook in de uitvoering 

van verschillende projecten werken inwoners mee.  

Aanpak/Uitvoering
Wij zijn inmiddels begonnen met (de voorbereiding) van de activiteiten. Er zijn vele enthousiaste 

vrijwilligers en initiatiefnemers die in het kader van Renkum Verduurzaamt Samen werken aan het 

klimaatneutraal maken van de gemeente Renkum. De komende maanden vinden er diverse 

bijeenkomsten plaats en bieden we ondersteuning aan duurzame initiatieven. Voor iedereen is er 

een manier om bij te dragen, een klimaatneutraal Renkum is uiteindelijk het resultaat van alle 

inspanningen, zowel klein als groot. Samen slaan we de handen ineen maken we Renkum 

klimaatneutraal. Hiervoor wordt het bestaande budget ingezet. Bij uw akkoord worden de 

aanvullende werkzaamheden gestart.

Communicatie
Over dit besluit is geen communicatie nodig. Het uitvoeringsprogramma zal worden gedeeld via de 

website Renkum Verduurzaamt Samen in een handzame vorm die ook zonder toelichting 

begrijpelijk is. We geven hier ook via social media verder aandacht aan.

Financiële consequenties
Van de toegekende eenmalige middelen van € 237.961 wordt € 150.000 in 2020 toegevoegd en 

ingezet voor het uitvoeringsprogramma klimaat. € 87.961 valt dus vrij naar de algemene middelen. 

Juridische consequenties
N.v.t.

Personele consequenties
Aanvullende activiteiten vragen extra inzet van het personeel. Met de aanvullende middelen voor 

Klimaat zijn we in staat bepaalde specialistische kennis in huis te halen.  Daarmee voorkomen we 

te hoge belasting van het personeel. 

WMO-aspecten
N.v.t.

Gezondheid
N.v.t.

Duurzaamheid
Met het uitvoeringsprogramma geven we invulling aan de verschillende taken op het gebied van 

het tegengaan van klimaatverandering en het aanpassen aan het veranderende klimaat. De insteek 

is integraal waar mogelijk. Daarmee zet het programma in op duurzaamheid in de volle breedte.

Effect op vermindering regeldruk
N.v.t.

Standpunt O.R. 
N.v.t.

Alternatieven 
N.v.t.
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Bijlage:
- Uitvoeringsprogramma klimaat praatplaat
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