Doelgroep

Doel

Bereik

Samenwerkingspartners

400+ bezoekers

Gemeenten Alkmaar, Amersfoort, Amsterdam, Breda, Delft, Den Haag,
Enschede, Gouda, Groningen, Maastricht, Nijmegen, Rotterdam,
Utrecht. Organisaties: Gelders Energie Akkoord, Alliander, Stedin,
Gasterra, Gasunie, Eneco, Enexis

Ledenactiviteiten
25 jaar Klimaatverbond

Leden Klimaatverbond Nederland

Ledendag

Netwerken en kennisuitwisseling

Gezamenlijke partner- en ledendag met HIER Verwarmt in Utrecht. We kijken terug op een geslaagde dag met inspirerende sprekers en interessante workshops.
Leden Klimaatverbond Nederland
en Partners

Kwartier maken Verkiezingen 2018

160 bezoekers

HIER Verwarmt

Handreiking ontwikkeld met input voor coalitieprogramma's en coalitieakkoorden en op social media aandacht gegeneerd voor klimaat en energie.
Lokale overheden en raadsleden

Communicatie

Netwerken en kennisuitwisseling

Bewustwording en
kennisoverdracht

Handreiking 81 keer geretweet en circa 1000 keer geopend

-

De leden van klimaatverbond Nederland kunnen op onze website, in de nieuwsbrieven, persoonlijke mailingen en social media volgen welke activiteiten en ondersteuning Klimaatverbond Nederland aanbiedt.
Bovendien delen wij relevante (verdiepende) informatie over de belangrijkste thema's in de energietransitie en klimaatverandering.

Website

Decentrale overheden, Partners,
Raadsleden

Bewustwording, netwerken en
kennisuitwisseling

Maandelijks 992 bezoekers op klimaatverbond.nl

DuurzaamDoor en diverse kennisinstellingen

Nieuwsbrief

Decentrale overheden, Partners,
Raadsleden

Bewustwording en
informatievoorziening

7 nieuwsbrieven verstuurd, naar 1600 leden en geïnteresseerden

-

Social Media

Decentrale overheden, Partners,
Raadsleden

Bewustwording, netwerken en
kennisuitwisseling

11.842 volgers op Twitter;
296 volgers en 37.470 berichtbereik op Facebook;
223 bezoekers op LinkedIn

Diverse kennisinstellingen en decentrale overheden

Klimaatadaptatie (aanpassen aan gevolgen klimaatverandering)
Nationale Adaptatie Strategie

Voor de NAS hebben we gewerkt aan het vergoten van bewustzijn klimaatrisico's, klimaatadaptatie in de praktijk (adaptatiedialogen, faciliteren netwerk ambassadeurs en internationaal netwerk) en werkateliers.
Decentrale overheden en partners

Hoe Groener Hoe Beter

Bewustwording, netwerken en
kennisuitwisseling

niet in kaart gebracht

ORG-ID, Platform31 en Climate Adaptation Services

Ontwikkeling van een campagne en platform richting de gemeenteraadsverkiezingen 2018 om te pleiten voor meer groen en klimaatadaptatie.

Decentrale overheden en partners

Bewustwording, netwerken

niet in kaart gebracht

Operatie Steenbreek, Entente Florale. Groei en Bloei, IVN, KNNV,
Achmea, Wageningen Environmental Research (Alterra), Stichting
Groenkeur en Stichting Rioned, GGD

Energiebesparing en -efficiency

Route naar aardgasvrije wijken

We bieden het spel 'Route naar aardgasvrije wijken' aan. Tijdens het spel stippelen gemeenten samen met hun 'transitiepartners' een route uit naar een aardgasvrije wijk. Het kaartspel visualiseert de stand van de
discussie; er worden kaarten neergelegd, weer verschoven naar voor of juist naar achter, er wordt geforecast en gebackcast en uiteindelijk ontstaat een beeld van het proces in grote lijnen; een eerste grof
'procesontwerp'.
Gemeenten

Klimaatverbond Energy Battle

Kennisoverdracht en
burgerparticipatie

In 12 gemeenten uitgevoerd, plus met 40 groepen op het jubileum

-

De landelijke energiebesparingswedstrijd waar deelnemers een maand lang thuis energie besparen.
Decentrale overheden, leden KVN,
primair onderwijs, partners

Gedragsverandering

17 deelnemende gemeenten, met 386 deelnemers. Besparing van 13%
elektra en 18% aardgas: 260.463 kg CO2 bespaard op jaarbasis

Van Beek ingenieurs, Wattcher BV, Green Deal Scholen

Project

Doelgroep

Green Deal Verduurzaming
Scholen

Samenwerkingspartners

Netwerken, kennisuitwisseling,
gedragsverandering

80% gemeenten en 60% schoolbesturen in PO en VO is bekend met
Green Deal Scholen. 80% van deze scholen en gemeenten hebben
ambities geformuleerd t.a.v. duurzaamheid.
GDS is 793x benaderd met telefoontjes/informatieverzoeken.
5 regionale kennissessies georganiseerd.
Tientallen artikelen gepubliceerd.
Op 50 bijeenkomsten spreektijd over duurzaamheid in
schoolgebouwen. Als gevolg van GDS zijn er 170 subsidieaanvragen
gedaan en 90% van de subsidieregeling is benut.

Ruimte-OK, VNG, RVO, GGD-GHOR, Platform31, PO-Raad, VO-raad

Groene Voetstappen is een landelijke bewustwordingsactie waar ieder jaar tienduizenden kinderen aan meedoen. Gedurende één schoolweek komen de kinderen lopend, met de fiets, steppend, skatend of met het
openbaar vervoer naar school en verdienen daarmee Groene Voetstapstickers.

Gemeenten, NME's en primair
onderwijs

Warmetruiendag 2017

Bereik

Realiseren van een gezond en duurzame leeromgeving voor leerlingen en medewerkers in een voor het schoolbestuur betaalbaar gebouw.

Gemeenten en
basisschoolbesturen

Groene Voetstappen Kinderklimaattop

Doel

Bewustwording en
gedragsverandering

Maandelijks 148 actieve bezoekers op groenevoetstappen.nl; 4.737
volgers op Twitter; 172 volgers en 23.539 berichtbereik op Facebook

Missing Chapter Foundation, WaterSpaarders, Mobility week, Climate
Alliance, Trees for All, HIER, Work with Nature, Greenpeace, Schooldag
van de Duurzaamheid

Warmetruiendag is de grootste, jaarlijkse, klimaatactie van Nederland. De warme trui is daarbij het vrolijk symbool voor wat je zelf kunt doen om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen. Samen bespaarden we
op 10 februari het jaarverbruik van 3 Waddeneilanden.
Decentrale overheden, leden KVN,
Primair Onderwijs, partners,
raadsleden,
en ook bedrijven, mensen thuis,
middelbaar- hoger - beroeps en
universitair onderwijs

Bewustwording,
gedragsverandering en monitoring

>242.000 deelnemers; PR-waarde 2,0 miljoen; impact followers 174
miljoen;
Deelname door 43 gemeenten; 12 Hbo-instellingen; >30 grote
bedrijven; >20 organisaties; PO en VO door het hele land

Ambassadeurs: Marco Borsato en Helga van Leur.
Samenwerkingspartners: Greenchoice; I&O Research; MilieuCentraal

Klimaatneutraal in 2050

Klimaatacademie

De Klimaatacademie wil leden (en niet-leden) kennis en hands-on oplossingen aanreiken waarmee zij koplopers in de energietransitie kunnen zijn. In de Klimaatacademie bieden we professionals handvatten om daar
waar het stagneert toch te kunnen doorpakken. Om van het klimaatbeleid en de energietransitie een innovatie te maken waaraan bewoners, bedrijven en overheden gezamenlijk maar met verschillende
verantwoordelijkheden en mogelijkheden werken.

Bestuurders, medewerkers en
raadsleden leden Klimaatverbond
Nederland

Gelders Energie Akkoord

GEA Jeugdcampagne

Kennisuitwisseling

Nog niet actief

Projectleiders Klimaatverbond Nederland

Klimaatverbond Nederland heeft samen met de Gelderse Natuur- en Milieufederatie en netwerkbedrijf Alliander initiatief genomen tot een Gelders Energie Akkoord. Hierin werken sindsdien de provincie, 49
gemeenten, 3 waterschappen, 38 energiecoöperaties en 77 bedrijven samen voor een klimaatneutrale provincie in 2050. In 2017 leverde Klimaatverbond Nederland ondersteuning aan de diverse thematafels en de
onderstaande onderdelen van het GEA.
Wethouders, raadsleden en statenleden betrekken jongeren bij het GEA door het geven van gastlessen op school. Zo worden de ideeën van jongeren een plek gegeven in het GEA-proces.

Primair onderwijs en raadsleden

Bewustwording en
burgerparticipatie

75 leerlingen uit heel Gelderland op het Jeugdcongres, 775 leerlingen
kregen een gastles door 16 bestuurders, verschillende berichten in
lokale kranten.

Gelders Energieakkoord (GEA) en Instituut voor Natuureducatie en
duurzaamheid (IVN)

Project

Doelgroep

Doel

GEA Secretariaat

Kennisoverdracht

Monitoring

GEA Communicatie

Kennisuitwisseling

Ondersteuning

Nederlandse Klimaatcoalitie

Monitoring, bewustwording,
kennisuitwisseling,
burgerparticipatie

Nulmeting energie op provinciaal, regionaal en gemeentelijk niveau

Alliander, Liandon, Klimaatmonitor Rijkswaterstaat, ABF

Alle deelnemers Gelders Energieakkoord

Alliander, Quintel, Innovatiepartners, Hogeschool Arnhem-Nijmegen

-

Provincie Gelderland, Alliander en Gelderse Natuur- en Milieufederatie
en Campagnefabriek, VNO-NCW

Maandelijks 500 actieve bezoekers op www.lokaleenergieetalage.nl;
1413 volgers op Twitter

VNG Energieprogramma, VNG Realisatie, Klimaatmonitor
Rijkswaterstaat

De Nederlandse Klimaatcoalitie staat voor transparantie over de eigen CO2 uitstoot. Klimaatverbond Nederland betrekt hier decentrale overheden in.
Decentrale overheden

Netwerken en monitoring

Ruim 100 decentrale overheden zijn aangesloten. En circa 600
bedrijven zijn betrokken.

MVO NL, Natuur en Milieu, Ministerie van Infrastructuur en Milieu (en
later I&W en EZK)

Klimaatverbond Nederland heeft een dialoog met gemeentebestuurders geëntameerd in de vorm van een ronde-tafeldialoog op 6 november 2017, over welke rollen, taken en functies noodzakelijk zijn om de
energietransitie in de gebouwde omgeving op lokaal niveau in tijd en schaal effectief te faciliteren.
Gemeentebestuurders

Kennisuitwisseling en netwerken

Gesprek met 8 gemeentebestuurders. Rapportage verspreid en online
gepubliceerd.

Ministerie van BZK en provincie Gelderland

Klimaatverbond Nederland is een onderzoeksproject gestart om te verkennen wat wij kunnen betekenen op het gebied van energiearmoede en een inclusieve samenleving.
Lokale overheden

Sustainable Development Goals
and Local Authorities

Alliander, Bouwend Nederland Regio Oost, Energiecoöperaties, GNMF,
IGEV, bewonersgroepen, procesbegeleiders, provincie en diverse
gemeenten

De Lokale Energie Etalage is dé portal-website met informatie en inspiratie over energie op lokaal niveau. De LEE geeft inzicht in het energieverbruik, opwekking van hernieuwbare energie en energiebeleid van de 388
gemeenten in Nederland. De informatie betreft vijf thema’s: wonen, diensten, maatschappelijk vastgoed, hernieuwbare energie en mobiliteit.

Gemeenten, raadsleden,
energiecoöperaties, inwoners

Energiearmoede

8 wijken actief

Binnen het Gelders Energieakkoord hebben we content gecreëerd en verzameld ter ondersteuning van de nieuwsbrief van het Gelders Energieakkoord.
Deelnemers GEA

Governancemodellen Lokale
Energietransitie

Provincie Gelderland, Alliander, Gelderse Natuur- en Milieufederatie
en VNO-NCW

Klimaatverbond Nederland heeft bijgedragen aan het samenstellen van de Toekomstagenda Duurzaamheid Gelderland. In de Toekomstagenda vind je 27 voorstellen op het gebied van onder andere CO2-heffing,
gebouwde omgeving en wijk van de toekomst en nieuwe mobiliteit.
Gehele provincie Gelderland

Lokale Energie Etalage

-

Het GEA wil beschikken over toekomstbeelden die gefundeerd zijn op reële ontwikkelingsperspectieven. Hiervoor is in 2016 een nulmeting gedaan en zal jaarlijks monitoring plaatsvinden.
Gelderse gemeenten en partners

Toekomstagenda Duurzaamheid
Gelderland

Ondersteuning

In het programma Wijk van de Toekomst wordt in een pionierend proces gewerkt aan toekomstbestendige wijken (aardgasloos). Belangrijk uitgangspunt is een gezamenlijke regie, waarin bewoners(organisaties) een
belangrijke rol spelen en gestreefd wordt naar collectieve besluitvorming.
Gelderse gemeenten en partijen

GEA Monitoring

Samenwerkingspartners

Klimaatverbond Nederland faciliteert de financiële stromen en levert de algemeen secretaris.
Partners en decentrale overheden
in Gelderland

GEA Wijk van de Toekomst

Bereik

Verkenning kennisontwikkeling

Nog in onderzoek

-

In 2017 is gewerkt aan de opstart van het project; change the power (em)power to change. Dit is een internationaal project om de bekendheid van de SDG’s te vergroten bij decentrale overheden. Toezegging van de EUfinanciering kwam eind 2017, officiële projectstart 1 januari 2018
Decentrale overheden, leden
Klimaatverbond Nederland, primair
onderwijs

Bewustwording en
gedragsverandering

Nog geen, project is 1 januari 2018 officieel gestart

Climate Alliance, Gemeente Den Haag, VNGinternational
(+verschillende gemeenten uit andere landen 20 partners 11 landen)

