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Akkoord van Groenlo 3.0 

De Achterhoek blijft vol inzetten op de energietransitie! De Achterhoek ambieert een duurzame 

energievoorziening en wil stoppen met het gebruik van fossiele brandstoffen. Want door 

energieneutraal te worden, vermindert de CO2-uitstoot. Wat hard nodig is om 

klimaatverandering tegen te gaan. Dat hebben we – wereldwijd – afgesproken in het 

Klimaatakkoord van Parijs.  

Wij, de acht gemeenten van de Achterhoek, zijnde Aalten, Berkelland, Bronckhorst, Doetinchem, 

Montferland, Oost Gelre, Oude IJsselstreek en Winterswijk, nemen onze verantwoordelijkheid in 

het realiseren van de energietransitie. Wij willen de energietransitie aanjagen, stimuleren en de 

juiste voorwaarden scheppen om deze samen met inwoners, onderwijsinstellingen, 

(maatschappelijke) organisaties en bedrijven waar te maken.  

De basis voor deze samenwerking is in 2009 en 2013 vastgelegd in het eerste en tweede 

Akkoord van Groenlo. Met dit derde Akkoord van Groenlo bekrachtigen de gemeenten deze 

samenwerking opnieuw. 

De 8 gemeenten willen: Zo snel mogelijk een energieneutrale Achterhoek, uiterlijk in 2050! 

Om hier te komen gaan we samen de onderstaande acties ondernemen. 

• We gaan Samen d’ran! We bundelen de krachten en zetten in op ieders talenten en 

kwaliteiten voor een toekomstbestendige Achterhoek; 

 

• We voeren de RES 1.0 uit, waarin ten minste 1.35 TWh aan (grootschalige) opwek van 

elektriciteit wordt gerealiseerd in 2030. We voeren de gemeentelijke TVW (transitievisie 

warmte) uit waarin wordt toegewerkt naar een aardgasvrije gebouwde omgeving; 

 

• We leggen de doelstellingen en activiteiten waar we op inzetten vast in een 

uitvoeringsprogramma met streefcijfers en met een tijdshorizon tot telkens 10 jaar 

vooruit. We monitoren de voortgang in een gezamenlijk proces en herijken het 

uitvoeringsprogramma iedere twee (2) jaar; 

 

• We komen overeen dat het uitvoeringsprogramma het minimale is dat uitgevoerd zal 

worden. we juichen toe dat individuele gemeenten naast het uitvoeringsprogramma 

meer en ook andere activiteiten ontplooien om de energietransitie te versnellen;  

 

• We rekenen erop dat ook inwoners, onderwijsinstellingen, (maatschappelijke) 

organisaties en bedrijven initiatieven zullen ontplooien om (te helpen) energieneutraal 

te worden en nodigen hen uit samen te werken en aan te sluiten bij dit akkoord; 

 

• We stellen mensen en middelen ter beschikking om initiatieven in het kader van de 

energietransitie te (helpen) realiseren; 

 

• We gebruiken de energietransitie als impuls voor de (economische) ontwikkeling van de 

Achterhoek en maken deze integraal onderdeel van het beleid voor de Achterhoek; 

 

• We pakken vraagstukken waar regionale samenwerking een meerwaarde heeft samen 

op. Bijvoorbeeld voor opslag, de Regionale Structuur Warmte en netcapaciteit; 



 

 

Het akkoord van Groenlo 3.0 is mede tot stand gekomen onder begeleiding van Royal HaskoningDHV 

 

Samen d’ran! 

 

Plaats:                                                        Datum: 

 

 

 

 

_________________________     _________________________ 

Gemeente Aalten      Gemeente Berkelland 

 

 

 

 

_________________________     _________________________ 

Gemeente Bronckhorst     Gemeente Doetinchem 

 

 

 

 

_________________________     _________________________ 

Gemeente Montferland     Gemeente Oost Gelre 

 

 

 

 

_________________________     _________________________ 

Gemeente Oude IJsselstreek     Gemeente Winterswijk 


