
6 mei 2021, Arnhem

Betreft: Week van Lokaal Klimaatbeleid

Aan: de leden van de gemeenteraad

Geacht raadslid,

Van 7 tot en met 11 juni organiseert Klimaatverbond Nederland de Week van Lokaal Klimaatbeleid. In die 
week stellen wij in verschillende online sessies ons werk als wegbereider aan verschillende klimaatthema's 
centraal. Onze adviseurs praten u bij over hun thema, gaan waar mogelijk met u in gesprek en delen graag 
hoe u onze visie toepast in en uitvoert dankzij uw lokaal klimaatbeleid.

We willen graag twee webinars bij u onder de aandacht brengen.

Borging 50% lokaal eigendom - Dinsdag 8 juni, van 9.30 tot 11.00 uur
In deze sessie ‘Hoe borg je wind- en zonne-energie als lokaal eigendom?’ gaan we in op de twee 
belangrijkste beleidsdocumenten die ervoor kunnen zorgen dat in uw gemeente de grote wind- en 
zonprojecten ook voor een belangrijk deel in handen zijn van de omgeving.

• We wisselen kennis uit over hoe we met gemeenten en lokale partijen, zoals energiecoöperaties, 
ervoor kunnen zorgen dat grote wind- en zonprojecten zoveel mogelijk in lokaal eigendom (zowel 
op het vlak van financieel eigendom als zeggenschap) worden gerealiseerd, dat omgevingsfondsen 
worden opgebouwd en gesocialiseerd grondbeleid mogelijk wordt. We laten praktisch zien hoe de 
methodiek van de maatschappelijke tender (verwijzend naar een  op dat 
gebied) werkt. Mr. Alwin Mussche, wethouder van de gemeente Staphorst, deelt zijn ervaring met 
de totstandkoming van een 100% coöperatief windpark. Voor u is dit webinar relevant als u als 
raadslid en het gemeentebestuur in de formele besluitvorming wil borgen dat de maatschappelijke 
participatie op dat gebied goed op orde is.

 praktische handreiking

Lokaal klimaatfonds - Donderdag 10 juni, van 11.00 tot 12.30 uur
Wat is een klimaatfonds? Waarom is zo'n fonds belangrijk? En wat zijn de voordelen? In deze sessie 
presenteren de gemeenten Ede, Wageningen en Barneveld hun lokaal klimaatfonds en gaan zij in op deze 
en andere vragen die betrekking hebben op de nut en noodzaak van zo'n fonds.

• We wisselen kennis uit over hoe gemeenten (en maatschappelijke partners als bedrijven en 
instellingen) een gezamenlijk klimaatfonds kunnen opzetten. Dat kan grotendeels kostenneutraal, 
door uitgaven voor groene elektriciteit en klimaatgecompenseerd gas anders te besteden. Ede, 
Wageningen en Barneveld gebruiken dit lokale klimaatfonds om er, samen met hun lokale 
energiecoöperatie, voor te zorgen dat zij lokaal en regionaal opgewekte duurzame energie kunnen 
inkopen. Daarmee is hun energievoorziening vóór 2030 CO2-neutraal. Een deel van het fonds kan 
ingezet worden voor samenwerking met gemeenten en organisaties in derdewereldlanden waar de 
klimaatcrisis vele malen harder toeslaat dan in Nederland. VNG International en 
Gemeenten4GlobalGoals participeren in deze aanpak, die samen met meerdere gemeenten vorm



wordt gegeven. Misschien dat ook uw gemeente haar klimaatbeleid wil versterken met een
dergelijk lokaal/mondiaal klimaatfonds? In dit webinar wisselen we uit hoe dat georganiseerd kan

worden. Wethouder Geert Ritsema, van de gemeente Ede, geeft een toelichting op de aanpak van
Ede, Wageningen en Barneveld.

Deelname aan de webinars is gratis. U kunt zich opgeven via de links die per workshop zijn aangegeven. U
vindt deze links ook op https://klimaatverbond.nl/project/week-van-lokaal-klimaatbeleid/ waar nog meer
interessante webinars worden gepresenteerd.

We hopen u 8 en/of 10 juni, virtueel, te ontmoeten!

Met vriendelijke groet,

Thijs de la Court
Inhoudelijk medewerker bij Klimaatverbond Nederland

Klimaatverbond Nederland
www.klimaatverbond.nl
Zijpendaalseweg 6

6814 CK in Arnhem
 (ma t/m do 08.30-16.30 uur)

Klimaatverbond Nederland is een vereniging van ruim 170 Nederlandse gemeenten, waterschappen en provincies. Ze

is voor haar leden wegbereider in beleid en uitvoering van lokaal en regionaal klimaatbeleid. Met haar leden en

partners zet ze zich in voor doelmatig en daadkrachtig lokaal klimaatbeleid dat zorgt voor veerkracht, 
toekomstbestendigheid en actieve participatie. Dat doen we in twee overkoepelende programmalijnen:

klimaatmitigatie en klimaatadaptatie. Ze is opgericht in 1992, het jaar van de VN Conferentie over Duurzame
Ontwikkeling en is Europees deel van de netwerken van de Climate Alliance, Energy Cities en het Covenant of Mayors.


