
DUURZAAMHEID, KLIMAATVISIE EN REGIONALE 
ENERGIE STRATEGIE

Bijeenkomst gemeenteraad 

5 februari 2019



PROGRAMMA

1. Inleiding (Daan Russchen)

2. Startnotitie Klimaatvisie (Jur Marringa/Roland Roijackers)

3. Regionale Energie Strategie (Annemieke Spit)

4. Ruimte-atelier Regio (Willem van Wingerden)



KLIMAAT QUIZ
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VRAAG 1

Welk percentage duurzame energie wekte Buren op in 2016?

Meer dan 20%

Minder dan 20%



VRAAG 1

Welk percentage duurzame energie wekte Buren op in 2016?

Meer dan 20% (23,4%)



VRAAG 2

Hoeveel huishoudens zou zonnepark Lingemeer van stroom kunnen 
voorzien?

Minder dan 300

Meer dan 300



VRAAG 2

Hoeveel huishoudens zou zonnepark Lingemeer van stroom kunnen 
voorzien?

Meer dan 300 (360 huishoudens)



VRAAG 3

Wat is het energielabel van ons gemeentehuis?

A B C D E F G



VRAAG 3

Wat is het energielabel van ons gemeentehuis?

A



VRAAG 4

Wat is de temperatuurstijging in Nederland in de afgelopen eeuw?

Minder dan 1,5 °C

Meer dan 1,5 °C



VRAAG 4

Wat is de temperatuurstijging in Nederland in de afgelopen eeuw?

Meer dan 1,5 °C (1,7 °C)



VRAAG 5

Wat was het effect over 2015-2016 van duurzaam inkopen door de 
overheid?

Minder dan 3 megaton reductie CO2 uitstoot

Meer dan 3 megaton reductie CO2 uitstoot



VRAAG 5

Wat was het effect over 2015-2016 van duurzaam inkopen door de 
overheid?

Meer dan 3 megaton reductie CO2 uitstoot
(4,9 megaton of 600.000 huishoudens)



STARTNOTITIE KLIMAATVISIE 
GEMEENTE BUREN

Jur Marringa / Roland Roijackers



INHOUD

1. Aanleiding

2. Aanpak

3. Ambitie

4. Speerpunten

5. Proces en planning



HET KLIMAAT VERANDERT – EN NU?



ACTIE IS NODIG!

Verminderen van broeikasgassen Aanpassen aan klimaatverandering

(mitigatie) (adaptatie)



DE AMBITIE VAN BUREN

Samen, proactief en kerngericht

 We zijn ambitieus

 Samen met de gemeenschap

 Samen met de regio

 Korte en lange termijn

 Doorlopend en flexibel proces



FOCUS OP DRIE SPEERPUNTEN

1. Energie

2. Klimaatadaptatie

3. Voorbeeldfunctie



SPEERPUNT ENERGIE

Energieakkoord
 1,5% besparing per jaar

 16% hernieuwbare energie in 2023 

Regeerakkoord 
 49% reductie CO2 in 2030

 Kolencentrales dicht in 2030

 CO2 opslag 

Klimaatwet
 49% reductie CO2 in 2030

 95% reductie CO2 in 2050

 100% hernieuwbare energie in 2050

Klimaatakkoord  uitwerking 



SPEERPUNT ENERGIE

Gelders Energie Akkoord
 1,5% besparing per jaar 

 16% hernieuwbare energie in 2023

 100% hernieuwbare energie in 2050

Regionale Energie Strategie
 Samenwerking

 Ruimtelijke inpassing energietransitie

 In 2019 regionaal bod CO2 reductie (2030)



SPEERPUNT ENERGIE

Wat doen we al?

 Energielessen basisscholen

 Energieloket

 Gratis energiescans sport- en dorpsvoorzieningen

 Fonds energiebesparende maatregelen

 Energiebesparende maatregelen gemeentegebouwen

 Bevorderen energiemaatregelen bij bedrijven

 Beleid grondgebonden zonnevelden voorbereiden

Wat we voorstellen om te gaan doen?

 We gaan verder aan de slag met de energietransitie 

 We stellen een visie en uitvoeringsprogramma op

 We gaan beleid voor windenergie opstellen

Wat zijn de Quick Wins?

 Een duurzaamheidslening voor onze inwoners

 Prestatieafspraken duurzaamheid met woningbouwcorporaties



Toelichting Rekenmodel















UITNODIGINGSKADER ZONNEVELDEN

 Uitgesloten gebieden

 Met respect voor het landschap en de omgeving

 Samen met onze inwoners

 In overleg met netwerkbeheerder

 Streven naar meervoudig ruimtegebruik

 Toekomstbestendig

 In afstemming met de regio
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SPEERPUNT KLIMAATADAPTATIE



SPEERPUNT KLIMAATADAPTATIE

Hitte Droogte Wateroverlast Overstromingen



SPEERPUNT KLIMAATADAPTATIE 

Klimaatbestendig en waterrobuust in 2050



SPEERPUNT KLIMAATADAPTATIE

Wat doen we al?

 Regionale stresstest grondgebied Buren

 Waterberging en groen in de gemeente

Wat we voorstellen om te gaan doen?

 We voeren een lokale stresstest uit

 We stellen een visie en uitvoeringsprogramma op

 We passen de inrichting van de openbare ruimte aan

Wat zijn de Quick Wins?

 We nemen klimaatadaptatie mee in nieuw beleid

 We nemen klimaatadaptatie mee in nieuwe ruimtelijke plannen



SPEERPUNT KLIMAATADAPTATIE



SPEERPUNT KLIMAATADAPTATIE



SPEERPUNT KLIMAATADAPTATIE



SPEERPUNT VOORBEELDFUNCTIE



SPEERPUNT VOORBEELDFUNCTIE

Wat doen we al?

 We werken digitaal

 100% duurzame stroom

 LED-verlichting in het gemeentehuis 

Wat we voorstellen om te gaan doen?

 Duurzaam inkopen

 Verduurzamen gemeentelijke panden 

 Klimaat- en duurzaamheidsaspecten OVK Avri

Wat zijn de Quick Wins?

 Afval scheiden

 Duurzaamheidsmaatregelen gemeentelijke panden

 Stimuleren duurzame mobiliteit ambtelijke organisatie



PROCES EN PLANNING



PROCES EN PLANNING

Dit staat er in de klimaatvisie

De klimaatvisie beschrijft de strategie en doelstellingen voor de speerpunten en formuleert 
uitgangspunten voor de uitvoering. De bestaande of toekomstige vraagstukken komen aan bod. 
Daarna beschrijven we de keuzes en richtingen die Buren hierbij kiest, zowel inhoudelijk als wat 
betreft het proces.

Dit staat er in het uitvoeringsprogramma

Het uitvoeringsprogramma is meer concreet. Hierin staat:
 Wat we concreet gaan doen

 Welke stappen we nemen

 Wie deze gaat zetten

 Binnen welke periode

 Met welke budgetten

 Hoe we gaan monitoren



COMMUNICATIE EN PARTICIPATIE

We gaan onze inwoners en andere stakeholders betrekken bij de totstandkoming van de 
Klimaatvisie en de verdere uitvoering. 

 Enquête duurzaamheid bij inwoners en ondernemers

 G100 Klimaattop Buren

 G100 Kinderklimaattop Buren

 Aansluiten bij pilot Kerngericht Werken

 Ruimte-ateliers Regio/Gemeente



IEDEREEN DRAAGT EEN STEENTJE BIJ!
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Regionale Energiestrategie Fruitdelta 
Rivierenland



GEA: 55%





Regionale Energiestrategie (RES)

Instrument
De RES is een instrument om samen met maatschappelijke partners tot regionaal gedragen 
keuzes voor een duurzame energievoorziening te kunnen komen. Horizon van 2030 met doorkijk 
naar 2050.

Samenwerking
Een RES borgt de langjarige samenwerking tussen regionale partijen om tot gezamenlijk gedragen 
keuzes én uitvoering te kunnen komen. 

Product

Een RES levert een strategie waarin beschreven wordt welke energiedoelstellingen worden 
gerealiseerd, door wie, wanneer en onder welke voorwaarden. 



Het product RES

Duurzame elektriciteit
Een onderbouwd en afgewogen aanbod van de regio voor het duurzaam opwekvermogen voor 
elektriciteit, minimaal onderverdeeld in zon en wind als bijdrage aan de landelijke doelstelling 35 TWh op 
land in 2030.

Regionale Structuur Warmte
Een voorstel voor regionale verdeling van warmte op basis van vraag, aanbod en infrastructuur. 

Besparing
Inzicht in CO2 besparingsmogelijkheden in de regio (exclusief  duurzame elektriciteit en warmte).





1. Kick off bijeenkomst februari 2018 

2. Samenwerking tussen overheden en
regionale partners opgestart

RES Rivierenland (2018)

3. Inzicht in verbruik, opgave en 
mogelijkheden

4. Thema ateliers uitgevoerd

5. Raadsinformatie-bijeenkomst met 
regionale partners

6. Inventarisatie warmtebonnen



Organisatiestructuur



Energiemix
Voorbeeld



Energie ateliers

• Bewustwording over de nut, noodzaak en impact van de energietransitie 

• Informeren over en inspireren met de projecten in de regio

• De kansen/urgentie voor regionale samenwerking in kaart te brengen

27 maart

Glastuinbouw 

15 mei

Woningbouw
24 mei

Bedrijven(terreinen)

12 juni
Duurzame opwekking



Samenwerkingsagenda

• Samenwerkingsagenda van alle partners (Pentahelix, Fruitdelta)

• Bevat regionale opgaven die we nu al kunnen of moeten oppakken

• Rollende agenda, begint gisteren, niet gebonden aan RES-bod

• Uitvoeringscoalities per onderdeel

• Uitwerking en uitvoering door partijen uit 1 of meerdere O’s

• Aansluitend bij bestaande bevoegdheden en verantwoordelijkheden partners



RES Rivierenland Klimaatakkoord



Vooruitblik 2019 (1)

• Ruimteateliers

 Uitwerken scenario’s voor regionaal bod

 Met ondersteuning van procesbegeleider, ontwerpbureaus en 
modelleringsprogramma

 Zowel regionaal als lokaal inzetbaar

• Regionale warmtekaart

 Brengt  regionale warmtebronnen in beeld (bv geothermie, aquathermie en 
restwarmte)

 Ten behoeve van gemeentelijke warmteplannen 2021



Vooruitblik 2019 (2)

• RES-bod

 Concept 6 maanden na ondertekening klimaatakkoord (ondertekening 
naar verwachting mei/juni 2019)

 Definitief 12 maanden na ondertekening klimaatakkoord

• Samenwerkingsagenda

 Samenwerkingsagenda van alle partners

 Gericht op regionale opgaven

 Rollende agenda, niet (uitsluitend) gebonden aan RES-bod

 Aanvullend op lokaal klimaatbeleid



RUIMTE-ATELIER REGIO
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