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Energieverbruiken woningen (2017)

Werkgebied BoeN:

Elektriciteit : 6,8 miljoen kWh

Gas : 3,5 miljoen m3

Gemeente Bronckhorst

Elektriciteit : 50,5 miljoen kWh

Gas : 26,5 miljoen m3

Percentage duurzame energie in Bronckhorst in 2016 was 4,6

(2017 en 2018 nog niet bekend).



STEL WE WEKKEN 

10 eenheden 

energie op

Optie 1: We 

besparen 100%

Optie 2: We 

besparen niets

Optie 3: We besparen en we 

wekken restant duurzaam

= ENERGIEMIX
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De Opgave: EnergiemixDe Opgave: EnergiemixDe Opgave: EnergiemixDe Opgave: Energiemix

Doel 2022: 15% schone energieopwekking

10% besparing energiegebruik

Doel 2026 45% schone energieopwekking

25% besparing energiegebruik

Doel 2030 100% schone energieopwekking

45% besparing energiegebruik
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Inwoners spreken: energierally’sInwoners spreken: energierally’sInwoners spreken: energierally’sInwoners spreken: energierally’s



EEEEnkelenkelenkelenkele conclusies en waarnemingenconclusies en waarnemingenconclusies en waarnemingenconclusies en waarnemingen

- Groot draagvlak (maar wel specifieke groep bereikt nu). 

- Draagkracht en draagvlak hangen zeer nauw samen. Niet willen is vaak niet kunnen.

- Er worden veel beren op de weg ervaren en er is een groot tekort aan informatie.

- Het doel van 2030 wordt als zeer ingrijpend ervaren.

- Het gaat echt om doen, maatregelen moeten realistisch en uitvoerbaar zijn maar wel 

van betekenis.

- College en raad moeten zich beseffen dat het doel van de gemeente voor 2030 het 

doel moet worden van inwoners en bedrijven. Zonder dat geen succes.



De Opgave: EnergieopwekkingDe Opgave: EnergieopwekkingDe Opgave: EnergieopwekkingDe Opgave: EnergieopwekkingZON

� Wij streven ernaar dat alle daken die daarvoor geschikt zijn worden ingezet voor het opwekken van zonne-energie.

� Wij streven naar kleinere zonneparken op land die goed ingepast kunnen worden en één groot zonneveld, zodat 

de infrastructuur van Liander hierop aangepast kan worden.

� Daarnaast dagen we initiatiefnemers uit om zich maximaal in te zetten voor een combinatie van het gebruik van de 

grond, met landbouw, natuur of anders.

WIND

� Wij kiezen voor windmolens in clusteropstelling, en geven geen medewerking aan solistische windmolens. Om het 

aantal zoveel mogelijk te beperken, streven we naar grotere efficiënte varianten.

� Bij windmolens is lokale participatie én eigendom een randvoorwaarde. Gezien het verdienmodel van 

windenergie, moet de opbrengst zoveel mogelijk ten goede komen aan omwonenden.

� Kleine windmolens voor eigen gebruik staan we in het buitengebied toe tot twee per perceel op het bouwblok.

ANDERE BRONNEN

� We maken maximaal gebruik van overige bronnen en zetten waar nodig in op experimenten en proeflocaties.

RANDVOORWAARDEN

� Minimaal 50% lokaal eigendom van zonnevelden en windenergie is een harde eis voor medewerking. 

� Een inspanningsverplichting voor de participatie in de planvorming van omwonenden van energieprojecten.

� Een inspanningsverplichting voor de participatie in de financiële revenuen van een zonnepark of windproject, door 

de mogelijkheid van individueel mede-eigenaarschap en investeringen in de leefbaarheid van de directe omgeving, 

bijvoorbeeld via een windfonds met een lokaal bestuur.



De Opgave: WarmtetransitieDe Opgave: WarmtetransitieDe Opgave: WarmtetransitieDe Opgave: Warmtetransitie

- 2019 vaststellen waar er geen collectieve voorziening komt

- 2020-���� experimenten collectieve warmte (geothermie, aquathermie, waterstof, 

enz)

- 2021 duidelijk maken wanneer en hoe aardgasvrij



Overige maatregelenOverige maatregelenOverige maatregelenOverige maatregelen

RO: 

Aansluiten op Achterhoeks 

koersdocument voor 

duurzame energie; 

zichtbaar, merkbaar, 

onmiskenbaar 

Communicatie: 

Herkenbare communicatie 

op basis van helder 

beeldmerk. Zichtbaarheid 

meerdere kanalen en 

methoden (zoals magazine, 

video’s etc)

Facilitair & Vastgoed , 

buiten, gebouwbeheer: 

Zelf energieneutraal. Het 

gemeentehuis inrichten als 

living lab.

Onderwijs en kennisdeling: 

Intensief samenwerken 

met het (hoger) onderwijs. 

In regioverband verbinden 

aan lectoraat, zorgen voor 

interne en externe 

kennisdeling.



Overige maatregelenOverige maatregelenOverige maatregelenOverige maatregelen

Betaalbaarheid Sociaal 

domein: 

Streven naar 

woonlastenneutraliteit. 

Meedoen met ”Op rozen” 

en zoeken verbinding met 

energiebank

Verkeer en Vervoer:

Uitbreiding laadpalen. 

Eigen vervoer elektrisch. 

Wonen: 

Inzichtelijk financiering en 

deelname pilot AGEM 

gebouw gebonden 

financiering. Onderzoek 

opties verder ontzorgen

inwoners.  Intensivering 

samenwerking corporaties

Ondernemers : 

MKB aanpak. Ondernemers 

coaches. Samenwerking 

grootste energiegebruikers. 

Specifieke aandacht 

agrariërs en zorgsector.



Aanpak programmaAanpak programmaAanpak programmaAanpak programma

Klankbord 

groep

Flankerend

Beleid 

Onderzoek

studentenCommunicatie

Kernteam

Data sturing

Naast de interne afstemming richten we een “Raad van Inspiratie” op 

om strategische partners (individuen, energiecoöperaties, bedrijven 

en organisaties) te betrekken bij uitvoering van de routekaart. 



Routekaart naar energieneutraal Bronckhorst

• Behandeling routekaart in raadscommissie van 14 maart a.s.

• Vaststelling routekaart in de gemeenteraad van 28 maart a.s.



Doe je mee?

• Erik Mol: coördinatie en grootschalige opwek

• Rick Boerkamp: energiebesparing

• AGEM: echt lokale energie (www.agem.nu) 

– Zonnige bedrijven

• VerduurSaam Energieloket (www.verduursaamenergieloket.nl

– Energiecoaches

• Proefritten elektrisch rijden op 23 maart, 30 maart en 6 april


