
Hebben een jaartal 
opgenomen voor 
wanneer ze energie- of 
klimaatneutraal willen 
zijn.

Met duurzaamheid 
sambities, maar die nog 
geen concrete deadline.

Slechts algemene 
uitspraken doen over 
het belang van klimaat 
maatregelen, maar deze 
niet concreet invullen. 
Ook gemeenten die 
niets zeggen over 
dergelijke langetermijn- 
doelstellingen.

Lange termijn 
doelstellingen (‘Parijs’)

Korte termijn 
doelstelling 

(coalitieperiode)

Concrete korte termijn 
doelstellingen ter 
bevordering van 
duurzame energie en 
CO2-reductie hebben 
geformuleerd

Beloven op korte 
termijn te komen met 
doelstellingen of een
klimaataanpak, maar 
geven hier nog geen 
concrete invulling aan.

Geen korte termijn 
doelstellingen.

Ruimte voor 
zon en wind Aardgasvrije wijken

Concrete doelstelling 
opnemen (voor de 
collegeperiode dan 
wel voor een jaartal 
nadien) voor volledige 
loskoppeling van 
aardgas.

Wel concrete 
doelstellingen voor 
nieuwbouw, al dan niet 
aangevuld met een 
algemene opmerking 
over het gasvrij maken 
van bestaande bouw.

Geen ambitie ten 
aanzien van gasvrij 
bouwen, of alleen in
algemene termen.

Coalitieakkoorden van 100 grootste gemeentes onderzocht op klimaat en energie

Verduurzaming 
gemeentelijk vastgoed Elektrisch rijden

Communicatie 
bewoners

Burgerinititieven en 
energiecoöperaties

Concrete doelstelling 
geformuleerd voor de 
verduurzaming van 
gemeentelijk vastgoed, 
met daarin in ieder geval 
een jaartal, percentage 
en/of budget.

Spreken over het 
verduurzamen van 
gemeentelijk vastgoed, 
zonder concrete termen.

Geen ambities met 
betrekking tot het 
verduurzamen van 
gemeentelijk
vastgoed.

Kondigen aan het aantal 
laadpalen te gaan 
uitbreiden.

Wel elektrisch rijden 
stimuleren, maar 
daaraan vervolgens nog
geen concrete handeling 
verbinden.

Geen ambitie met 
betrekking tot duurzaam 
vervoer.

Oprichten van speciale 
loketten en kennis- of 
informatiecentra waar 
inwoners van hun 
gemeente informatie 
kunnen inwinnen 
specifiek voor de 
duurzaamheidsopgave.

Benadrukken het belang 
van communicatie jegens 
inwoners met betrekking 
tot verduurzaming, maar 
geven nog niet duidelijk 
aan hoe ze dat gaan 
invullen.

Besteden geen aandacht 
aan communicatie over 
duurzaamheid met 
bewoners of het belang 
daarvan.

Geven aan 
burgercoöperaties en 
-initiatieven op gebied 
van duurzame energie te 
ondersteunen.

Moedigen het belang 
van ‘samen’ in de 
energietransitie aan of 
ondersteunen, maar 
vullen dit nog niet 
concreet in.

Verwijzen niet naar 
burgercoöperaties of 
initiatieven.

Alle doelstellingen op het 
vlak van grondgebruik 
en bouw koppelen aan 
duurzaamheid.

Duurzaamheidsambities 
op wijk- of buurtniveau 
zonder nu reeds 
concrete locaties te 
noemen.

Geen duurzaamheids 
ambities gekoppeld 
aan concrete locaties, 
wijken of wijkbeheerders 
binnen de gemeenten.

WKPA inventariseerde in opdracht van de Nederlandse Vereniging Duurzame Energie (NVDE) wat er in 
de coalitieakkoorden van de honderd grootste gemeentes staat over de energietransitie. 


