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Voorgestelde beslissing 
1. In stemmen met het Akkoord van Groenlo 2013 en laten ondertekenen door de wethouder Milieu. 
2. Kennisnemen van het Symposium: "De Achterhoek met eigen energie". 

Samenvatting van de beslissing(en): 
In het akkoord van Groenlo uit 2009 en de visie Achterhoek 2020 hebben de Achterhoekse gemeenten 
vastgelegd dat zij energieneutraal willen zijn in 2030. De Achterhoek wil dit bereiken door grootschalige 
energiebesparing en productie van hernieuwbare energie. De ambitie kan alleen gerealiseerd worden indien 
alle partijen deze ondersteunen en er naar handelen. In het Akkoord van Groenlo 2013 wordt de 
betrokkenheid, de werkwijze en inzet van gemeenten voor de komende jaren vastgelegd. 
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Collegevoorstel 

Onderwerp : Akkoord van Groenlo 2013 incl. lancering A G E M 

Voorgestelde beslissing: 
1. In stemmen met het Akkoord van Groenlo 2013 en laten ondertekenen door de wethouder Milieu. 
2. Kennisnemen van het Symposium : "de Achterhoek met eigen energie" op 27 november. 

Aanleiding 
Het Akkoord van Groenlo is op 30 september 2009 gesloten in de Calixtuskerk in Groenlo. Het 
Akkoord heeft ervoor gezorgd dat vraagstukken rond energie en duurzaamheid op de politieke agenda 
staan. Ook burgers, bedrijven en onderwijsinstellingen denken mee in oplossingen. Tastbaar resultaat 
is de Tafel van Groenlo, een netwerkorganisatie van personen die duurzame initiatieven in de 
Achterhoek tot realisatie wil brengen. 
Sinds het Akkoord van Groenlo uit 2009 zijn belangrijke stappen gemaakt, waaronder; de oprichting 
van A G E M , ADV/ VerduurSaam, BION en de vele gemeentelijke duurzaamheid projecten. Tijdens het 
symposium "de Achterhoek met eigen energie" op 27 november wordt er stil gestaan bij wat er bereikt 
is de afgelopen jaren en zal in een nieuw Akkoord van Groenlo de inzet en koers en van gemeenten 
voor de komende jaren bekrachtigd worden. 

Wat wordt met beslissing bereikt 

Door het Akkoord van Groenlo 2013 te ondertekenen bevestigen we dat de gemeente Oude 
IJsselstreek, net als de andere 7 Achterhoekse gemeenten streeft naar een energie-neutrale 
Achterhoek in 2030 door inzet op grootschalige energiebesparing en productie van hernieuwbare 
energie. De globale werkwijze, inzet en rol van de gemeenten wordt vastgelegd. 

Argumenten om in te stemmen met voorgestelde beslissing(en) 

1.1 Het Akkoord past in beleid van de gemeentelijke en regionale doelstelling om energieneutraal 
te worden. 

De regio Achterhoek staat aan het begin van een energietransitie. De overgang van fossiele 
brandstoffen naar schone duurzame brandstoffen is noodzakelijk. De Achterhoekse gemeenten 
hebben een duidelijke visie over duurzaamheid waarin de energietransitie de aanjager is voor de 
economische ontwikkeling van de Achterhoek. 
In de visie Achterhoek 2020 hebben de Achterhoekse gemeenten vastgelegd dat zij energie-neutraal 
willen zijn in 2030. De Achterhoek wil dit bereiken door grootschalige energiebesparing en productie 
van hernieuwbare energie. Het nieuwe Akkoord sluit ook aan bij het gemeentelijke beleidskader ;"Tijd 
voor nieuwe energie 2012-2020". Het gemeentelijke beleid gaat ook uit van een forse C 0 2 reductie. 
Uitgangspunt is een goede samenwerking op regionaal niveau om een efficiënt energie- en 
duurzaamheidbeleid te voeren. De ambitie van energieneutraliteit in 2030 is hoog. De ambitie kan dan 
ook alleen gerealiseerd worden indien alle partijen deze ondersteunen en er naar handelen. 

1.2 Het is de portefeuille van de wethouder Milieu. 
Energietransitie valt onder meerdere bestuurders. De wethouder van milieu kan het akkoord te' 
tekenen namens het college op 27 november. De heer van Balveren is aanspreekpunt voor de A G E M , 
de burgermeester is als voorzitter van het PoHo duurzame economie ook betrokken bij dit onderwerp. 

2.1 Op dit symposium wordt de AGEM officieel gelanceerd en het Akkoord van Groenlo 2013 
wordt dan publiekelijk ondertekend. 

Op termijn een energieneutrale Achterhoek is een ambitie die in 2009 voor het eerst is uitgesproken 
door ondernemers, onderwijs instellingen en overheden en vastgelegd in het Akkoord van Groenlo. 
Nu, 4 jaar later, is er al veel gebeurd en is er ook nog veel te doen. Op 27 november wordt er 
teruggekeken op wat er bereikt is in de vier jaar en maar er wordt ook vooruit gekeken. W e willen met 
elkaar de ambitie uit het eerste akkoord nogmaals bevestigen door het ondertekenen van een nieuw 
'Akkoord van Groenlo 2013'. Bij een duurzame Achterhoek hoort een Achterhoekse Groene Energie 
Maatschappij (AGEM). De A G E M is een belangrijk resultaat en zal op 27 november officieel 



gelanceerd worden. 

Kanttekeningen 

a. Het gaat om regionaal beleid. Het akkoord van Groenlo 2013 en het symposium op 27 november is 
het slot van het traject dat we met 8 Achterhoekse gemeenten hebben doorlopen met het 
klimaatverbond in het kader van de regionale klimaat agenda 2030. 
Het doel is de samenwerken in de regio vast te houden en inhoudelijk speerpunten vast te leggen. 
Centrale vraag hierbij is; hoe kan de uitvoering van het bestaande klimaatbeleid het best worden 
ondersteund vanuit de 8 gemeenten. Het is geen nieuw beleid maar ondersteuning en versterking van 
de vele lopende en voorgenomen projecten. Het beleid is dan ook volledig in lijn net het gemeentelijke 
duurzaamheidbeleid. 

Kosten, baten, dekking 
Uit regulier klimaat en duurzaamheidbudget (grootboeknr. 60480201, totale kosten € 1250.-) 

De Achterhoek is een van de drie Nederlandse regio's in het kader van de Green Deal ondersteund 
door het Klimaatverbond met als doel de regionale samenwerking rond klimaatbeleid te versterken. 
De kosten worden voor 50% uit deze Green Deal betaald. De overige kosten worden door 8 
gemeenten gedeeld. 

Uitvoering 

Planning 
• Symposium De Achterhoek met eigen energie, 27 november 2013, 14.00-17.00 

Personeel 
• Voorbereiding, Adviseur C, milieu 

Bijlage 1; Akkoord van Groenlo 2013. 
Bijlage 2; Visie document Akkoord van Groenlo 2013. 
Bijlage 3; programma symposium; De Achterhoek met eigen energie. 



Akkoord van Groenlo 2013 
Tijdens de conferentie op 27 november 2013,4 jaar na l e Akkoord van Groenlo 
in 2009, verklaren de acht gemeenten van de regio Achterhoek: 

• vastbesloten te zijn zich te blijven inzetten voor de realisatie van de 
duurzaamheidsdoelstelling uit de Achterhoek Agenda 2020; 

• een duidelijke visie te hebben over duurzaamheid waarin de 
energietransitie een belangrijke impuls is voor de economische 
ontwikkeling van de Achterhoek; 

• te streven naar een energie-neutrale Achterhoek in 2030 door inzet op 
grootschalige energiebesparing en productie van hernieuwbare energie. 

De rol van de gemeenten is: 
• bestaande initiatieven blijvend ondersteunen en succesvol maken, zoals: 

o De Achterhoekse Groene Energie Maatschappij voor de levering 
van duurzame energie, de ontwikkeling en exploitatie van lokale 
groene energieproductie en energiebesparing; 

o Stichting Achterhoek Duurzaam Verbouwen voor de hulp aan 
woningeigenaren, huurders en ondernemers om gebouwen te 
verduurzamen; 

• faciliteren en verbinden van nieuwe duurzame initiatieven uit de 
samenleving (burgers, bedrijven, organisaties); 

• op lokaal niveau duurzame projecten uitvoeren en de samenwerking 
zoeken met bedrijven, burgers en organisaties; 

• monitoren van de duurzaamheidsdoelstellingen. 


