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De gemeenteraad van Landerd

Geachte raadsleden,
Met deze brief kunt u kennisnemen van de Energie- en Klimaatagenda 2020-2021 Gemeente
Landerd.
Inleiding
Op 17 april 2019 bespraken we met u de "Opiniërende Notitie Richting geven aan
Duurzaamheid”. Op basis van deze notitie hebben we nu projectvoorstellen uitgewerkt op het
gebied van Energie en Klimaatadaptatie; deze projecten gaan we uitvoeren in de periode 20202021. Het gehele uitvoeringsprogramma met bijbehorende begroting en benodigde capaciteit
treft u aan in bijgaande Energie- en Klimaatagenda 2020-2021 Gemeente Landerd.
Samenvatting
Deze Energie- en klimaatagenda beslaat de termijn tot en met 2021. De RES NOB (Regionale
Energie Strategie NoordOost Brabant) is in volle gang; medio 2020 presenteren zij een
concept-bod om alle duurzame energie op te wekken voor de onderdelen elektriciteit en
gebouwde omgeving. Daarbij gaan zij uit van de landelijke doelstelling van 1,5%
energiebesparing perjaar.
De gemeente Landerd volgt de RES NOB en wil actief invulling geven aan de
besparingscomponent van 1,5% per jaar. Dat is een hele grote opgave. We leggen hierbij de
focus op:
1. Vermindering van energiegebruik, vervolgens op
2. “Zon op dak” en tenslotte
3. Kleinschalige opwekking op de grond voor privé en lokaal gebruik; lusten en lasten voor
de eigen inwoners van Landerd.
Om het besparingsdoel van 35 TJ in de komende 2 jaren te kunnen realiseren én om gevolg te
geven aan de uitkomst van de Klimaatstresstest 2020 zijn projecten en activiteiten nodig. In de
Energie- en Klimaatagenda worden deze projecten op hoofdlijnen uitgewerkt. Het
uitvoeringsprogramma bevat projecten op onderstaande thema’s.
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GEMEENTE LANDERD

Regionale Samenwerking
Binnen dit thema werken we samen met gemeentes in de regio NoordOost Brabant aan de
Regionale Energie Strategie (de RES) en het opstellen van een Warmte Transitie Plan. De
rijksoverheid verplicht alle gemeenten om uiterlijk eind 2021 een transitievisie warmte vast te
stellen waarin het tijdspad waarin wijken worden verduurzaamd, is vastgelegd.
Energie
Bij de uitwerking van dit thema hebben we projecten die bijdragen aan een Duurzame
Gemeentelijke Organisatie, Duurzaam wonen. Duurzaam ondernemen en Duurzame mobiliteit.
Klimaatadaptatie
Het opnemen van het uitvoeringsprogramma klimaatadaptatie in deze Energie- en
Klimaatagenda geeft een compleet beeld van de duurzame activiteiten die de gemeente
Landerd gaat uitvoeren in de komende jaren. De projecten binnen dit thema zijn gericht op het
klimaatbestendiger maken van onze gemeente.
Communicatie
Na vaststelling wordt de Energie- en Klimaatagenda algemeen gedeeld en uitgedragen. De
gebruikelijke communicatiemiddelen worden ingezet om de inwoners te informeren.
Met vriendelijke groet.
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