
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uitleg project 

 
Nederland wil in 2030 49% minder CO2 uitstoten t.o.v. 1990. 

Maatregelen hiervoor zullen zich ook op lokaal niveau 

manifesteren. Om te zien hoe het nu gesteld is met de 

beleidsvoornemens van gemeenten wat betreft 

klimaatmitigatie en –adaptatie, zijn 100 coalitieakkoorden 

geanalyseerd.  Daarbij is een score toegekend op basis van 

het benoemen en uitwerken van klimaatbeleidsvoornemens. 

 

Deze folder laat een aantal van de resultaten zien in 

klimaatmitigatie, –adaptatie en ook klimaatafspraken.    

 

Benieuwd welke gemeente het hoogste scoort? Of wie zich 

bezighouden met de circulaire economie of hittestress? Scan 

de QR-code en lees ons uitgebreide rapport! Kijk daarnaast 

ook eens op www.klimaatverbond.nl.  

 

 

“Route ’18 - ‘22” 

 

 

 

Geschreven door studenten van de Wageningen Universiteit: Gerdi 

André, Vera Deen, Esther Diebels, Fabrice van Hoof, Ruben Keizer, 

Ivo de Klerk, Yared Stifanos       Juli 2018 

 

 

Kaart met eindscores 

 
Onderstaand kaartje toont de 100 verschillende gemeenten 

van wie de coalitieakkoorden geanalyseerd zijn.  Deze 

gemeenten zijn willekeurig geselecteerd uit de groep van 

335 gemeenten, waar in maart 2018 een nieuwe 

gemeenteraad verkozen is. Bij deze selectie is rekening 

gehouden met de omvang en ligging, zodat de geanalyseerde 

gemeenten een representatief beeld vormen.  

 

Op het kaartje is tevens de eindscore per geanalyseerde 

gemeente te zien. Hierbij geeft de grijsgradatie de score aan. 

Hoe donkerder de gemeente, hoe hoger de score. De 

maximale score is een 10. 
 Lokaal klimaatbeleid: 

Analyse van 100 coalitieakkoorden 

http://www.klimaatverbond.nl/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klimaatadaptatie 
 

‘De nadelige gevolgen van klimaatverandering zoveel 
mogelijk beperken’ 

 
 

 
De figuur laat het aantal gemeenten per score op 

klimaatadaptatiebeleid zien. Gemeenten konden punten krijgen 

voor het benoemen van klimaatadaptatie en voor het uitwerken van 

deelaspecten, zoals hittestress en watermanagement. Gemeenten 

konden tot slot ook bonuspunten verdienen door concrete 

maatregelen te noemen in het coalitieakkoord. Opvallend is dat 

bijna de helft van de gemeenten slechts een score van 0,1 (0-1) 

heeft behaald. Klimaatadaptatie werd in 64 coalitieakkoorden 

genoemd.  
 

 

  
 
Hittestress wordt in 58 coalitieakkoorden genoemd. Vergroening 

van de openbare ruimte wordt vaak benoemd als concrete 

maatregel om de hittestress te verminderen.  

Watermanagement wordt in 60 coalitieakkoorden genoemd. 

Verharding tegengaan en waterberging in openbare ruimte worden 

het vaakst benoemd als concrete maatregel om het 

watermanagement te verbeteren.  
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Klimaatafspraken 
 

‘Afspraken en doelen met betrekking tot klimaatbeleid’ 
 

Verschillende gemeenten verwijzen in het coalitieakkoord naar 

klimaatafspraken en –doelen op (inter)nationaal niveau. Ook op 

gemeentelijk niveau worden doelen besproken: de wens klimaat–, 

CO2– of energie-neutraal te zijn. In de figuur zijn deze drie doelen te 

zien met de hoeveelheid gemeenten die ze noemen. De ring 

daarbuiten laat zien hoeveel gemeenten een jaartal erbij noemen, 

bijvoorbeeld vóór 2035 of 2050. De buitenste ring laat zien hoeveel 

gemeenten concreet uitwerken hoe ze het doel willen gaan 

bereiken. Slechts een beperkt aantal gemeenten heeft dit 

daadwerkelijk uitgewerkt in het coalitieakkoord. 

 

 

 

 

Klimaatmitigatie 
 

‘Klimaatverandering zoveel mogelijk proberen te 
voorkomen’ 

 
 

 
De figuur laat het aantal gemeenten per score op 

klimaatmitigatiebeleid zien. Onder klimaatmitigatie vallen de 

volgende thema’s: duurzame gemeentelijke organisatie, 

energieneutrale wijken, duurzame energieproductie, duurzame 

mobiliteit, circulaire economie en duurzame voedselconsumptie en 

-productie. Gemeenten konden punten krijgen voor het benoemen 

van ieder van deze thema’s. Gemeenten konden bovendien ook 

bonuspunten verdienen door concrete maatregelen te noemen in 

het coalitieakkoord. De meeste gemeenten hebben een score 

behaald tussen 0,2 en 0,5 (0-1). Dat is aanmerkelijk hoger dan bij 

klimaatadaptatie.  

Energieneutrale wijken is een belangrijk onderdeel van 

klimaatmitigatie. In totaal wordt de energieneutrale wijk (of een 

onderdeel daarvan, zoals energiebesparing bebouwing) in 85 

coalitieakkoorden genoemd. 61 gemeenten willen werk gaan 

maken van aardgasvrije bebouwing, waarvan 35 gemeenten ook 

plannen hebben om de bestaande bebouwing aardgasvrij te maken. 
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