
 

 

 
 

CO2-Managementplan 2018 
 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

CO2-Beleid Gemeente Harderwijk 
 
2017 - 2022 



 2                                                                     CO2-Beleid Gemeente Harderwijk 

 

  

Opdrachtgever:    

 

 

 

Contactpersoon:  Tom Meuwissen  

 

 

Adviseur: Lars Dijkstra 

 

 

 

 

 

 

 
Versie:   Maart 2020 



 3                                                                     CO2-Beleid Gemeente Harderwijk 

 

Inhoudsopgave 

INHOUDSOPGAVE ............................................................................................... 3 

1 | INLEIDING ................................................................................................ 4 

2 | CO2- EN ENERGIEBELEID GEMEENTE HARDERWIJK ................................... 5 

2.1 ENERGIEBELEID ........................................................................................... 5 

3| CO2-DOELSTELLINGEN ................................................................................... 7 

1.1.1 Scope 1 | Subdoelstelling brandstofverbruik ............................................. 7 
1.1.2 Scope 1 | Subdoelstelling gasverbruik ..................................................... 7 
1.1.3 Scope 2 | Subdoelstelling elektraverbruik ................................................ 7 
1.1.4 Scope 2 | Subdoelstelling zakelijk verkeer ................................................ 7 

4| COMMUNICATIEPLAN ..................................................................................... 8 

4.1 EXTERNE COMMUNICATIE ................................................................................ 8 
4.2 INTERNE COMMUNICATIE ................................................................................ 9 
4.3 COMMUNICATIEPLAN ................................................................................... 10 
4.4 WEBSITE ................................................................................................. 11 

4.4.1 Tekstuele informatie ........................................................................ 11 
4.5 WEBSITE SKAO ........................................................................................ 11 
BESCHERMING INTELLECTUEEL EIGENDOM .................................................................... 12 
ONDERTEKENING ................................................................................................. 12 

  



 4                                                                     CO2-Beleid Gemeente Harderwijk 

 

1 | Inleiding  

 

Met de CO2-Prestatieladder wordt de Gemeente Harderwijk uitgedaagd en gestimuleerd 

om de eigen CO2-uitstoot te kennen en te verminderen. Tevens wil de gemeente hiermee 

transparantie geven in de CO2-emissies en zich blijven uitdagen om CO2 te reduceren.  

 

Met het behalen van niveau 3 richt de gemeente zich vooral op de CO2-uitstoot welke 

wordt veroorzaakt door haar eigen organisatie. Dit houdt in dat de gemeente inzicht 

heeft in haar eigen energiestromen, zoals onder andere het gas-, elektra en 

brandstofverbruik, maar ook zakelijk gereden kilometers door medewerkers. 

De CO2-Prestatieladder kent vier invalshoeken: 

A. Inzicht 

Het opstellen van een onomstreden CO2-footprint conform de internationale 

erkende ISO 14064-1 norm en daarmee inzicht krijgen in de CO2-uitstoot van de 

gemeente. 

B. CO2-reductie 

De ambitie om de CO2-uitstoot te verminderen, het koppelen van een CO2-

reductiedoelstelling en een concreet plan van aanpak. 

C. Transparantie 

De wijze waarop er in- en extern gecommuniceerd wordt over de CO2-footprint en 

reductiedoelstellingen. 

D. Deelname aan initiatieven  

In de sector en/of keten om kennis op het gebied van CO2-reductie kansen en 

mogelijkheden uit te wisselen. 

 

Een erkende certificerende instantie beoordeelt jaarlijks of de gemeente Harderwijk 

voldoet aan de eisen van niveau 3 op de CO2-Prestatieladder.  
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2 | CO2- en energiebeleid Gemeente Harderwijk  

 
Met het klimaatbeleid, De Energieke Stad, zet de gemeente Harderwijk zich in om haar 

invloed op het klimaat te beperken. Het doel is om in 2031 de CO2-uitstoot met 45% te 

verminderen ten opzichte van 2010 (van 245 kilo ton CO2 in 2010 naar 135 kilo ton CO2 

in 2031). Iedere vier jaar wordt er een uitvoeringsstrategie opgesteld om uitvoering te 

geven aan het klimaatbeleid. 

De gemeente geeft zelf het goede voorbeeld door invulling te geven aan haar eigen en 

het nationaal klimaatbeleid. Voor de eigen organisatie wordt de lat hoger gelegd om te 

laten zien dat barrières om klimaatvriendelijk te handelen, overwonnen kunnen worden 

en haalbaar zijn. 

De uitvoeringsstrategie 2017 -2020 richt zich op vijf aandachtgebieden: 

1. Gemeentelijk organisatie 

De gemeente geeft zelf het realistische, ambitieuze voorbeeld door de gemeentelijke 

gebouwen en faciliteiten te verduurzamen en CO2 besparing standaard mee te nemen in 

de bedrijfsvoering. 

2. Duurzame initiatieven 

De gemeente ondersteunt en faciliteert initiatieven uit de samenleving die bijdragen aan 

het verminderen van de CO2-uitstoot. 

3. Windenergie 

Met de uitvoering van de routekaart is windenergie Lorentz II/III is de weg ingezet naar 

de plaatsing van windturbines op het industrieterrein voor 2020. 

4. Zonne-energie 

Om de productie van zonne-energie te vergroten stimuleert de gemeente het plaatsen 

van zonnepanelen op het beschikbare dakoppervlakte (woningen en bedrijven) en van 

zonneparken. 

5. Gasloze wijken 

Gemeente Harderwijk onderzoekt de potentie, impact en consequenties om bestaande 

woonwijken gasloos te renoveren en nieuwe wijken gasloos op te leveren. 

 

2.1 Energiebeleid 
De grootste CO2-reductie is te bereiken door de energie die niet wordt verbruikt. De 

energievraag moet dus zoveel mogelijk worden beperkt. Het theoretische potentieel voor 

energiebesparing in de gemeente Harderwijk is onderzocht en per sector bepaald, op 

basis van rendabele maatregelen (bron: routekaart De Energieke Stad Gemeente 

Harderwijk). Zie hieronder het energiebeleid van De Gemeente Harderwijk. 

 

Gemeentelijke organisatie 

 Energiebeheer gemeentelijke gebouwen. Door monitoring van het energieverbruik 

van gemeentelijke gebouwen en het toepassen van eenvoudige 

energiebesparende maatregelen, is het mogelijk om het energieverbruik met 

minimaal 10% te reduceren. 

 

 EPC-verlaging utiliteitsbouw. Het rijksbeleid heeft ingezet op het trapsgewijs 

aanscherpen van de EPC tot energieneutrale nieuwbouw in 2020. Hier bovenop wil 

de gemeente Harderwijk inzetten op de nieuwbouw van gemeentelijke gebouwen 

met een 50% lagere EPC dan het Bouwbesluit. 
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Utiliteitsgebouwen 

 Energiebesparing in de utiliteit. Door toepassing van eenvoudige maatregelen met 

een terugverdientijd van minder dan tien jaar, kan het energieverbruik in de 

utiliteit met circa 10% worden gereduceerd. Voorbeelden hiervan zijn 

energiezuinige verlichting, isolatie en energiezuinige kantoorapparatuur of 

optimaliseren van klimaatregeling instellingen. 

 

• EPC-verlaging in de utiliteit. Door het kabinet, NEPROM, NVB en Bouwend 

Nederland is een akkoord gesloten over het energieverbruik in de nieuwbouw. De 

kern van dit akkoord is dat in 2015 het energieverbruik in winkels, woningen en 

utiliteitsgebouwen 50% lager is dan nu. 

 

• Toetsing van de gerealiseerde EPC bij oplevering van nieuwbouw van 

utiliteitsgebouwen. In de praktijk worden nog vaak energiebesparende 

maatregelen niet goed uitgevoerd of wordt een minder zuinig alternatief 

aangebracht (ook is soms sprake van niet goed aansluitende isolatie, of kieren 

tussen aansluitingen van kozijnen op de gevel). 
 

Bedrijven 

• Energiebesparing in de industrie. Door toepassing van eenvoudige maatregelen 

met een terugverdientijd van minder dan vijf jaar, kan het energieverbruik bij 

industriële bedrijven met 10% worden gereduceerd. Voorbeelden hiervan zijn 

energiezuinige persluchtcompressoren, energiezuinige verlichting en 

restwarmtebenutting. 

 

• EPC-verlaging bij bedrijven. Door het kabinet, NEPROM, NVB en Bouwend 

Nederland is een akkoord gesloten oer het energieverbruik in de nieuwbouw. De 

kern van dit akkoord is dat in 2015 het energieverbruik in winkels, woningen en 

utiliteitsgebouwen 50% lager is dan nu. 
 

 

Mobiliteit 

 Uit onderzoek blijkt dat in de sector ‘Verkeer en vervoer’ nog een rendabel 

energiebesparingpotentieel aanwezig is van ruim 20%. Deze besparing is 

voornamelijk te realiseren door de aanschaf van energiezuinige auto’s. Aangezien 

auto’s een gemiddelde levensduur van tien jaar hebben, is dit het 

besparingspotentieel over een termijn van circa tien jaar (besparing van ruim 2% 

per jaar). Hogere besparingen zijn te realiseren door gedragsverandering, gebruik 

van elektrische auto’s, auto’s op fossiel groengas en dergelijke. Met 15 betrekking 

tot elektrische auto’s is de verwachting dat in 2020 10 tot 15% van de verkochte 

auto’s een elektrische auto is (bron: ECN). 

 

De bovengenoemde maatregelen zijn relatief eenvoudige maatregelen die in korte tijd 

terug zijn te verdienen. Om te komen tot een transitie naar een duurzame samenleving 

zijn echter ook vergaande maatregelen nodig, zoals de realisatie van passiefhuizen, 

energieneutrale en energieleverende woningen en gebouwen, vergaande renovatie van 

de bestaande woningvoorraad (onder andere passief renoveren) en het gebruik van 

elektrisch en waterstof aangedreven voertuigen. Door vergaande innovatie is het 

mogelijk om het energieverbruik te reduceren met circa 50%. 
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3| CO2-doelstellingen 

De Gemeente Harderwijk heeft als doel gesteld om in de komende jaren, gemeten vanaf 

het referentiejaar tot aan de geldigheidsduur van het certificaat, onderstaande CO2-

reductie te realiseren. 

                      Scope 1 en 2 doelstellingen Gemeente Harderwijk 

De Gemeente Harderwijk wil in 2022 ten opzichte van 2017 80% minder CO2 uitstoten 

 
Bovenstaande doelstellingen zijn absoluut. Nader gespecificeerd voor scope 1 en 2 zijn 

de doelstellingen voor 2022 als volgt:  

 

 Scope 1 doelstelling (gas en brandstoffen) 

10% reductie in 2022 ten opzichte van 2017   

 

 Scope 2 doelstelling (elektra en zakelijke kilometers) 

94% reductie in 2022 ten opzichte van 2017 

 

                        Energiedoelstelling Gemeente Harderwijk 

De Gemeente Harderwijk wil jaarlijks zijn energieverbruik met 2% reduceren en in 2031 

26% van zijn eigen energieverbruik duurzaam opwekken. 

 

1.1.1 Scope 1 | Subdoelstelling brandstofverbruik 

Om de scope 1 doelstelling te kunnen behalen is aan de hand van de mogelijke 

reductiemaatregelen bekeken hoeveel brandstof kan worden bespaard met de 

bedrijfsauto’s. Dit is ingeschat op ongeveer 12,5% reductie in de komende jaren.  

1.1.2 Scope 1 | Subdoelstelling gasverbruik 

Om het gasverbruik en de bijbehorende CO2-uitstoot te kunnen verlagen zijn 

maatregelen geïnventariseerd die op De Gemeente Harderwijk van toepassing zijn. Dit is 

ingeschat op een verlaging van het verbruik van 5,5% in de komende drie jaar. De 

voortgang wordt gemonitord op basis van graaddagen. 

1.1.3 Scope 2 | Subdoelstelling elektraverbruik  

Om het elektraverbruik en de bijbehorende CO2-uitstoot te kunnen verlagen zijn 

maatregelen geïnventariseerd die op De Gemeente Harderwijk van toepassing zijn. Dit is 

ingeschat op een verlaging van de CO2-uitstoot van 100% in de komende jaren, door het 

inkopen van groene stroom.  

1.1.4 Scope 2 | Subdoelstelling zakelijk verkeer 

Om het aantal afgelegde kilometers met privéauto’s terug te dringen is bekeken welke 

mogelijkheden er zijn om dit te realiseren.  Dit heeft tot de doelstelling geleid de 

komende jaren de CO2-uitstoot met 6% te reduceren. 
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4| Communicatieplan 

 

In dit deel van het document wordt aangegeven op welke momenten er wordt 

gecommuniceerd over het CO2-reductiesysteem van de Gemeente Harderwijk.  

 

4.1 Externe communicatie 

Hieronder worden de externe stakeholders benoemd. Dit zijn partijen die belang hebben 

bij reductie van CO2 en energie binnen de gemeente. Tevens zijn het potentiële partners 

om mee samen te werken aan CO2-reductie.  

Externe stakeholders Communicatiemiddelen Doel 

Inwoners & lokale 

ondernemers 

 Energieloket 

 Informatieavonden 

 Website 

 Social Media 

 Persbericht 

De gemeente wil inwoners en 

bedrijven enthousiasmeren en 

motiveren om hun uitstoot van CO2 

te reduceren. Door als 

gemeentelijke organisatie het 

goede voorbeeld te laten zien, 

draagt dit bij aan de integriteit 

wanneer de gemeente inwoners 

aanmoedigt te verduurzamen. 

Leveranciers & 

onderaannemers 

 Website 

 Aanbestedingen 

 

De CO2-prestatieladder wordt voor 

aanbestedingen in het groen 

onderhoud al gebruikt en vanaf 

niveau 3 wil de gemeente die 

werkwijze toepassen bij meer 

aanbestedingen, inkoop en 

afvalstromen. 

Overheden   Deelname initiatieven Kennis uitwisselen, bij bijvoorbeeld 

het Gelders Energie Akkoord, met 

andere overheden en organisaties. 

Verder heeft het gemeenten binnen 

de samenwerking Meerinzicht 

gestimuleerd om te gaan werken 

met de CO2-prestatieladder. 

 

In het communicatieplan, zie paragraaf 4.3, wordt weergegeven op welke momenten er 

nieuwsberichten worden verstuurd naar de stakeholders.   
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4.2 Interne communicatie 

Hieronder wordt weergegeven wie de belangrijkste stakeholders binnen de Gemeente 

Harderwijk zijn, op welke wijze er wordt gecommuniceerd met deze doelgroep en wat het 

doel is van de communicatiemomenten.  

Interne stakeholders Communicatiemiddelen Doel 

Medewerkers   Intranet 

 Presentatie 

 CO2-ladder 

 Nieuwsschermen in 

het stadshuis 

Informeren over de wijze 

waarop de gemeente omgaat 

met het reduceren van CO2. 

CO2-Projectteam  Bijeenkomsten 

 Presentatie 

 

Op de hoogte houden van de 

voortgang en taken en 

verantwoordelijkheden 

beleggen. 

Management Team (DT)  Presentatie 

 Intranet 

 

Afstemming over de te nemen 

maatregelen en CO2-

doelstelling. 

College B&W  Intranet 

 Presentatie 

 

Afstemming over de te nemen 

maatregelen en CO2-

doelstelling. 

 

Het algemene doel van interne communicatie is om bewustwording in alle lagen van de 

organisatie te creëren. Alle medewerkers kunnen namelijk bijdragen als het gaat om 

CO2-reductie. Daarnaast zullen er ‘ludieke’ acties plaatsvinden, zoals het gebruik maken 

van een fysieke ladder waar medewerkers hun ideeën kunnen opplakken. Zowel het DT 

als het college worden betrokken bij de besluitvorming over de te nemen 

reductiemaatregelen, de voortgang van de CO2-reductie en overige hoofdzaken van het 

CO2-reductiebeleid. 

In het communicatieplan, zie paragraaf 4.3, wordt weergegeven op welke momenten er 

nieuwsberichten worden verstuurd naar de stakeholders.
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4.3 Communicatieplan  

 
Vanuit de CO2-Prestatieladder zijn een aantal verplichte communicatiemomenten waarop er in- en extern gecommuniceerd dient te 

worden. De onderstaande communicatiemomenten zijn de minimale vereisten binnen de invalshoek communicatie van de CO2-

Prestatieladder niveau 3.  

 

BOODSCHAP WIE MIDDEL FREQUENTIE WANNEER 

 

CO2-footprint & energiebeleid Afdeling Communicatie  Website 

 Intranet 

 

 

Halfjaarlijks Maart 

September 

Voortgang CO2-reductie Afdeling Communicatie  Website 

 Intranet 

 Persbericht 

Halfjaarlijks Maart 

September  

Voortgang doelstellingen en maatregelen Afdeling Communicatie  Website 

 Intranet 

Halfjaarlijks Maart 

September 

Bewustwording medewerkers Afdeling 

Duurzaamheid 

 Communicatieberichten 

 Presentatie(s) 

 Prijsvraag 

 Competitie rijgedrag 

 CO2-ladder 

 

Per kwartaal  

Bekendmaking audit CO2-Prestatieladder 

 

 

Afdeling 

Duurzaamheid 

 Schermen 

 Intranet 

 Domein vergadering 

 DT vergadering 

 Presentatie projectteam 

Eenmalig April 
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4.4 Website 

Op de website van de Gemeente Harderwijk is een pagina ingericht over het CO2-

reductiebeleid van het bedrijf. Op deze pagina wordt de nodige informatie over het CO2-

beleid weergegeven en zijn de laatste versies van de documenten terug te vinden. 

 

4.4.1 Tekstuele informatie 

Op de CO2-Prestatieladder pagina op de website bevindt zich te allen tijde up-to-date 

informatie over: 

 Het CO2-reductie- en energiebeleid; 

 De CO2-footprint; 

 De CO2-reductiedoelstellingen (en de voortgang hiervan); 

 De CO2-reductiemaatregelen (en de voortgang hiervan); 

 Acties en initiatieven waarvan de Gemeente Harderwijk deelnemer of oprichter is; 

 Een verwijzing naar de bedrijfspagina op de website van de SKAO; 

De voortgang zal beschreven worden middels het publiceren van de halfjaarlijkse 

communicatieberichten. Om daadwerkelijk transparant te kunnen zijn over deze 

voortgang, zullen de communicatieberichten minimaal twee jaar op de website zichtbaar 

blijven. Tevens bevinden zich op deze pagina te allen tijde de meest actuele versies van 

onderstaande documenten (te downloaden als PDF). 

 Communicatieberichten   

 Certificaat CO2-Prestatieladder 

 

4.5 Website SKAO 

Op de website van de SKAO bevinden zich te allen tijde de meest actuele versies van 

onderstaande documenten: 

 Actieve deelname initiatieven  

 Ingevulde maatregelenlijst 

Op de website van de SKAO dient elk document een PDF te zijn met vermelding van een 

versienummer, een handtekening van de autoriserende verantwoordelijke manager en de 

autorisatiedatum. 
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Disclaimer & Colofon 
 

Bescherming intellectueel eigendom 
Het auteursrecht op dit document berust bij De Duurzame Adviseurs of bij derden welke 

bij toestemming deze documentatie beschikbaar hebben gesteld aan de gemeente 

Harderwijk. Vermenigvuldiging in wat voor vorm dan ook is alleen toegestaan door 

voorafgaande toestemming door De Duurzame Adviseurs. 
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