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1 Inleiding

 
 

 
 

 
‘Werk maken van klimaat

De uitdaging
 
 

 
 

 

Lokaal cruciaal 

 

Duurzaamheidsagenda, Green Deal, Klimaatagenda 
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De Agenda: vijf thema’s, tien speerpunten
 

 

Thema Speerpunt

1 Duurzame gebouwde omgeving

2

3 Duurzame mobiliteit

4

5

6 Duurzame bedrijven

7

8

9

10 Klimaatneutrale stad/regio

Totstandkoming
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Gemeente, Provincie, Waterschap, Rijk: samenwerking
 

 
 

Koplopers en opschaling

 
 

 

 
 

 

Actie!

 

Werk maken van Klimaat: 
 

De Klimaat-Ambassadeurs

Haarlemmermeer

Joost Helms Duurzame mobiliteit

Alexandra van Huffelen Rotterdam Duurzame bedrijven

Maarten van Poelgeest Amsterdam Duurzame energie

Klimaatneutrale stad

Duurzame energiewinning
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2 De Agenda: thema’s, 
 speerpunten, acties
Thema 1: Duurzame gebouwde omgeving

 
 

 

Speerpunt 1: Bestaande woningen/gebouwen energiezuiniger

Van knelpunt naar speerpunt 

 

Rotterdam

In Actie!

 

 

Waterschap Veluwe 
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Amersfoort
 

 
 

 
 

 

 

Tilburg  
 

 
 

 

Perspectief
 
 

Breda
 

 
 

 

Speerpunt 2: Naar energieneutrale nieuwbouw

Van knelpunt naar speerpunt 
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provincie Noord-Holland

-

In Actie!

 

Perspectief
 

 

Thema 2: Duurzame mobiliteit

Speerpunt 3: Naar betere ketenmobiliteit

 
Van knelpunt naar speerpunt

 
 

In Actie!
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Perspectief
 

Amsterdam -
 

Speerpunt 4: Duurzaam goederenvervoer

Van knelpunt naar speerpunt 
 

 

In Actie!



Werk maken van klimaat | 11

Utrecht  
-
 

 

 

 

Perspectief
 

Nijmegen
-

 

Speerpunt 5: Groen gas en Elektrisch vervoer

Van knelpunt naar speerpunt
 

 

 

In Actie!

 

 

 
 



12 | Ministerie van Infrastructuur en Milieu

Perspectief
 

 

Leeuwarden
 

 

 

 
 

Thema 3: Duurzame Bedrijven

 
 

 

Speerpunt 6: Lokale duurzame economie

Van knelpunt naar speerpunt

In Actie!

 

 

De gemeente Zwolle, waterleidingbedrijf Vitens en Waterschap Groot Salland
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Perspectief

Eindhoven

-

Speerpunt 7: Energiebesparing bedrijven via handhaving 

Van knelpunt naar speerpunt

 

 
 

In Actie!
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Perspectief

 
 

DCMR Milieudienst Rijnmond  
 

 
 

 

Thema 4: Duurzame energieproductie

 

 
 

 

Speerpunt 8: lokale duurzame energie productie

Van knelpunt naar speerpunt

In Actie! 

Zelflevering. 
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De gemeente Amsterdam

 

 

 

‘Wij krijgen kippen’

DE-projecten. 

 

 

 

Duurzame energie  
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De Provincie Zuid-Holland
 

 

 
 

In de gemeente Rotterdam
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De Waterschappen

Perspectief
 

Speerpunt 9: Smart Grids

Van knelpunt naar speerpunt
 

 

In Actie!
 

 
 

 

 

Hoogkerk
 

 

 
 

 

Perspectief

 

 

Thema 5: Klimaatneutrale stad en regio
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Speerpunt 10: Transitie naar de ‘Klimaatneutrale stad en regio’

Van knelpunt naar speerpunt

In Tilburg is een Klimaatschap

In Actie!
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LochemEnergie

 

 
 

 

De Provincie Overijssel  

Perspectief
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3 Gemeenten, provincies, 
 waterschappen, rijk: 
 samenwerking

 
 

 

Gemeenten

 
 

Provincies

 

Waterschappen
 

 
 

De Energiefabriek
 

 

Nutriënten terugwinning

Waterkracht
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Warmte terugwinning
 

Windenergie

 

Waterschap AA en Maas 

 

Rijksoverheid

 



Werk maken van klimaat | 23

4 En nu verder

Werk maken van Klimaat

 

 

Door en voor burgers en bedrijven
 

 

Leren van elkaar: inspiratie en innovatie

 
 

Rijksoverheid ook aan het werk

 
 

Ondersteuningaanbod
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Monitoring vorderingen

Communicatie
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Bijlage
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Acties lokale en 
regionale overheden

Acties Rijksoverheid (Rijks)doelen 2014 en 
verder

Perspectief: potentiële 
bijdrage lokale en 
regionale overheden *

Voorbeeldprojecten 

Duurzame Gebouwde Omgeving

1  Bestaande woningen en gebouwen  
energiezuiniger maken (G, P)

-
ten lagere inkomens-

-
ningen

gemeentelijk 

restwarmte aan 
woonwijken

mogelijk van 

door gedragsverande-

 

Rijksondersteuning 
door actualisering 
convenant Meer met 

 

 
succesvolle acties-

kunnen worden 

2020

in de gebouwde 
omgeving een 
bijdrage leveren  

inzetten als middel 
om mensen meer 

woonlasten

stimulans voor de 
bouwsector

 

-
 

 

 
in de Wijk

woning in de watten

aanbesteding 
zwembaden

2 Naar energieneutrale nieuwbouw (G, P)

verbetering naleving 

bouwregelgeving 
uitwerken in 
convenanten 

gebouwde omgeving

van uitgewerkte 
voorstellen om meer 
continuïteit te bieden 
in regelgeving voor 

zeer energiezuinige 

woningen energie-

woningen wordt 

energienorm

gebieden 
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Acties lokale en 
regionale overheden

Acties Rijksoverheid (Rijks)doelen 2014 en 
verder

Perspectief: potentiële 
bijdrage lokale en 
regionale overheden *

Voorbeeldprojecten 

Duurzame Mobiliteit

3 Naar betere ketenmobiliteit (G, W, P)

en regionaal vervoer 
door aanbod 

 
en regionale 

gedrag verleiden door 
verbeteren informa-
tievoorziening

IenM:

versterken gemeente-

Infrastructuur  
en Ruimte en 

voor gemeenten  

stationsgebieden 
instellen

mobiliteitsdiensten 

 

Infrastructuur en 
Milieu

auto in korte ritten

deelautobeleid

4 Duurzaam Goederenvervoer (G, P)

logistiek/stadsdistri-
butie stimuleren

-

ontwikkelen

uitbreiden

IenM:

milieuzone-eisen 

door middel van 
subsidies

stadsdistributie en 

Duurzame logistiek

stadsdistributie

brandstoffen  

naar water en rail 

-

distributie 

distributie
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Acties lokale en 
regionale overheden

Acties Rijksoverheid (Rijks)doelen 2014 en 
verder

Perspectief: potentiële 
bijdrage lokale en 
regionale overheden *

Voorbeeldprojecten 

Duurzame Mobiliteit

5 Groen gas en elektrisch vervoer (G, P, W)

 

gereserveerde 

-

 
met brandstofcel-

waterstof

-

aantal zeer zuinige 

2020

-
tieve brandstoffen

 

-
kwartier: groen gas 
voor eigen voertuigen

Acties lokale en 
regionale overheden

Acties Rijksoverheid (Rijks)doelen 2014 en 
verder

Perspectief: potentiële 
bijdrage lokale en 
regionale overheden *

Voorbeeldprojecten 

Duurzame Bedrijven

6 Lokale duurzame economie (G, P, W)

verband bedrijven  
en kennisinstellingen 

groene stages en 

bedrijfsleven

customer voor 
duurzame innovaties

voorwaarde in 
innovatie-regelingen 

voorwaarde in  

en onderwijs

met bedrijven en 

bedrijven met 

voorbeeld

groene banen

bedrijventerreinen

 

 

 
De Duurzame 
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Acties lokale en 
regionale overheden

Acties Rijksoverheid (Rijks)doelen 2014 en 
verder

Perspectief: potentiële 
bijdrage lokale en 
regionale overheden *

Voorbeeldprojecten 

Duurzame Bedrijven

7 Energiebesparing bedrijven via handhaving 
(G, P)

 

IenM:

geven aan database 

door onder andere 

activiteitenbesluit

verbetering naleving 
 

verbruiksgegevens 
van bedrijven binnen 
toetsingskader 
Activiteitenbesluit

zowel bedrijven als 

nemen in de 

-
-

minimaal aan Wm/
Activiteitenbesluit adequate vergunning-

verlening en 

betrekking tot 

met rendabele 

 

totale energieverbruik 
in 2014 tov 2011
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Acties lokale en 
regionale overheden

Acties Rijksoverheid (Rijks)doelen 2014 en 
verder

Perspectief: potentiële 
bijdrage lokale en 
regionale overheden *

Voorbeeldprojecten 

Duurzame Energieproductie

8 Lokale duurzame energie productie (G, P, W)

-
ren en organisaties  

-
menten als alternatief 

energievoorziening 

 

waterzuiveringsinstal-
laties duurzame 

vergisting en realisatie 

stimuleren

samen met rijk  
aan realisatie 

maken voor 
-

Realisatie van 

-
ringen en stellen van 
duidelijke kwaliteits-

regelgeving voor 
co-vergisting van 
externe stromen 

met lokale en 

aan realisatie 

ruimtelijke knel-

locaties waterstaats-
 

dat Provincies 

gebruiken als 
gemeente niet mee 

in 2020

-

land 
-

bio-energie

grond met windver-
gunning

SRE Eindhoven, 

ASORE (Agro 

Solar Realisatie)

duurzame energie en 
restwarmtebenutting
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Acties lokale en 
regionale overheden

Acties Rijksoverheid (Rijks)doelen 2014 en 
verder

Perspectief: potentiële 
bijdrage lokale en 
regionale overheden *

Voorbeeldprojecten 

Duurzame Energieproductie

8 Lokale duurzame energie productie (G, P, W)

realiseren in de 

waterstaatswerken  
en gronden 

-
tenbelang bij 

warmtelevering 
nieuwbouw 

met warmtewet 

uitbreiding salde-

invoeren en 
gemeenten 

informeren over de 

warmtewet

 

mogelijk te maken: 

samenwerking 

Wederzijds benutten 
van restwarmte door 
bedrijven in kader  

-

 

warmtenetten wordt 
verder uitgewerkt in 

 
bij onbevredigend 

 
nader gekeken naar 

overgangsregeling 
voor bestaande 
warmtenetten
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Acties lokale en 
regionale overheden

Acties Rijksoverheid (Rijks)doelen 2014 en 
verder

Perspectief: potentiële 
bijdrage lokale en 
regionale overheden *

Voorbeeldprojecten 

Duurzame Energieproductie

9 Smart Grids

 

 

Acties lokale en 
regionale overheden

Acties Rijksoverheid (Rijks)doelen 2014 en 
verder

Perspectief: potentiële 
bijdrage lokale en 
regionale overheden *

Voorbeeldprojecten 

Klimaatneutrale stad en regio

10. Transitie naar de ‘Klimaatneutrale stad en 
regio’ (G, P, W)

-

innovatie:

duurzame allianties 

organisaties en 

en gebiedsontwik-
keling met klimaat als 

klimaatbeleid in 

-

ringen uitwisselen  

klimaatbeleid

monitoring- en 

voorgang Klimaat-
agenda-innovaties 

door kennisontwikke-

ook internationaal 

Investerings 

lokale fondsen

lokale fondsen  en  

beoordeling 

 
in 2020 2020 Klimaatneutraal

Klimaatneutraal vast

 

 

borging klimaatbeleid

revolving fonds  

 

 





Dit is een uitgave van

Ministerie van Infrastructuur en Milieu, in 
samenwerking met de klimaatambassadeurs 
van gemeenten en waterschappen
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www.rijksoverheid.nl/ienm 
 
November 2011


