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Introductie
• TU Delft
• Meer 1.000 onderzoekers bezig met energie en klimaat

• Delft Energy Initiative

• Korte lijnen met Topsector Energie

• Platform ‘Sociale Innovatie en de Energietransitie’

• Thomas Hoppe
• Universitair hoofddocent aan de TU Delft sinds april 2015

• Bezig met onderzoek naar bestuurlijke vraagstukken rond de  energietransitie sinds 

2005.

• Bestuurskundig kennisnetwerk rond dit thema (NIG).

• Onderzoeksthema’s: lokaal klimaatbeleid, energiecoöperaties, regionale 

samenwerking, energietransitie bestaande g.o., city branding.

• Verschillende projecten (RVO, H2020, Interreg, NWO)
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Lokaal bestuur en de energietransitie

• Lokaal klimaatbeleid: Beleid dat gemeenten voeren om 

doelstellingen op de gebieden van klimaatmitigatie (CO2 eq.-

reductie) en –adaptatie (veerkrachtig worden tegen extreme 

weersomstandigheden) te bereiken.

• Niet alleen mitigatie/energietransitie is belangrijk, maar ook 

adaptatie (ook behoefte voor koude/koeling in de zomer)! 
– Belang van ‘no regret’-maatregelen!

• Doelen VNG, IPO en UvW:

– Naar meer samenwerking in klimaatbeleid van en tussen decentrale 

overheden.

– Naar een meer gebiedsgerichte aanpak.

– Regionale energiestrategieën (RES).
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Energietransitie als ‘multi-level’-proces
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Wetenschappelijke inzichten

5 voorwaarden voor succesvol lokaal klimaatbeleid 

(Betsill & Bulkeley, 2005):

1. gecommiteerde persoon in de gemeentelijke organisatie;

2. een duidelijk beleid of ‘actieplan’; 

3. genoeg budget; 

4. invloed over andere beleidsterreinen; 

5. de politieke wil om zaken voor elkaar te krijgen.

Bron:  Bulkeley, H., & Betsill, M. (2005). Rethinking sustainable cities: multilevel governance and the 

'urban‘ politics of climate change. Environmental politics, 14(1), 42-63.
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Conceptueel model van lokaal klimaatbeleid

Input

Gemeentelijke organisatie

Uitkomsten
Throughput Prestaties / 

beleidsacties

Kenmerken van de gemeente

Lokale actie-arena

Procesmanagement

‘Klimaat’-netwerken

Invloed van hogere overheden

Externe gebeurtenissen

Projecten

Lokale politiek

Verminderi
ng uitstoot
CO2 eq.

Veerkracht

‘Co-
benefits’

Uit: Hoppe, T., van der Vegt, A., & Stegmaier, P. (2016). Presenting a Framework 

to Analyze Local Climate Policy and Action in Small and Medium-Sized Cities. 

Sustainability, 8(9), 847.
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Uitleg model (1)
Cluster I: Municipal Organisation 

Input 

- Financial resources 

- Fiscal health 

- Legal authority 

- Staff (expertise) 

- Technology 

- Size 

- Council type 

Throughput 

- Political support (by council) 

- Solid policy plan (clear goals and sound strategy) 

- Commitment (by staff) 

- Public leadership/presence of a local catalyst 

- Inter-department coordination 

- Knowledge management 

- Monitoring and evaluation 

Output 

- Policy instruments 

- Municipal governing mode (authority, self-governing, provision, enabling) 

Cluster II: Characteristics of the Local Environment 

- Demographic characteristics (SES, income, education) 

- Environmental group activity 

- Vulnerability to climate change 

- Environmental stress 

- Presence of carbon intensive industry 

- Presence of energy infrastructure 

- Available space for deployment of RES 
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Uitleg model (2) 

Cluster III: The Local Action Arena 

- Presence of process manager 

- Support by local leaders 

- Partnerships with private organisations 

Cluster IV: External Issue Networks 

- Collaborative ties with other local governments 

- Involvement in/membership of climate change issue network(s) 

Cluster V: Influence Exercised by Higher Government Levels 

- Alignment with agendas of higher level governments 

- Presence of inter-governmental support schemes 

Cluster VI: Major External Events 

- (Geo-)Political events 

- (Geo-)Physical events/natural disasters 

- Major economic events 

Cluster VII: Intended Climate Action (Output/Projects) 

- Installing energy efficiency and/or RES technology 

- Energy efficient behaviour (by local citizens and organizations) 

- Installing infrastructure to cope with extreme weather events 

Cluster VIII: Outcome 

- GHG emission reduction 

- Resilience 

- Climate co-benefits 
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Vormen van lokaal bestuur i.r.t. klimaatbeleid met 

verschillende rollen voor gemeenten

1. Municipal self-governing: addressing management of local public estate.

2. Municipal provision: municipal provision of (energy) services and infrastructure 
managed by local government.

3. Municipal regulation: a broad set of (municipal) policy instruments targeting local 
stakeholders to adopt low carbon technologies and efficient energy consumption 
behaviours. In particular: legal instruments (e.g., permits) and city planning (measures 
that have a spatial and environmental impact).

4. Municipal enabling: information campaigns and partnerships to raise public 
awareness on actions that can be taken to lower GHG emissions.

5. Non-state action: ‘soft’ incentives local government can implement to support 
community- or business-led low carbon initiatives (empowerment).

6. Public-private provision: using PPPs instead of (public) municipal provision of public 
goods, like management of municipal infrastructures (PPP contracts/constructions).

7. Non-state mobilization: inducement, persuasion and seduction of citizenry (and 
among those: entrepreneurs) to start citizen-led low carbon initiatives.

• Bron: Bulkeley, H., & Kern, K. (2006). Local government and the governing of climate change in Germany and 
the UK. Urban studies, 43(12), 2237-2259.
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Belang van samenwerking

• Lokaal bestuur

• In samenwerking met maatschappelijke partijen

– Burgers, woningcorporaties, etc.

• Maar: gemeenten kunnen het niet alleen!

• Behoefte aan intergouvernementele ondersteuning.

• Behoefte aan netwerksamenwerking, in het bijzonder op 

regionaal niveau.
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Ondersteunende regelingen

• 2004-2008: BANS

– Bereiken van gemeenten om eigen klimaatbeleid te formuleren.

– ‘BANS-menukaart’ en co-financiering.

– Meerderheid van gemeenten ontwikkelt eigen beleid.

• 2008-2011: SLOK

– Bestendiging

– Co-financiering

– 2011: 95% van gemeenten heeft eigen klimaatbeleid.

• 2011-2014: Lokale Klimaat Agenda

• 2015: Lokale Klimaat Actieprogramma (?)
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Aandachtspunten

• Goede voorbeelden van lokaal bestuur

• Bestuurskracht

• Warmtetransitie

• Sociale innovatie

• Co-creatie

• RES-vorming
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Goede voorbeelden van lokaal bestuur

• Onderzoek naar wat gemeenteambtenaren goede voorbeelden van 

lokaal klimaatbeleid vinden

– Goede benadering van doelgroepen (met o.a. ambassadeurs);

– Ondersteuning energie cooperaties;

– Interdepartementale samenwerking binnen de gemeentelijke

organisatie;

– Opzetten van consortia en vitale coalities;

– Samen ontwikkelen van projecten.

• Kortom, vooral vormen van faciliterend bestuur.
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Bestuurskracht
• Onderzoek PBL

• Bestuurskracht is een aansprekend concept bij beleidsmakers, maar is in 

wetenschappelijke studies niet tot nauwelijks als omgevingsfactor vast te 

stellen.

• Bestuurskracht suggereert een drievoudige capaciteit bij overheden die 

hen in staat stelt de taken naar de burger en mede-overheden succesvol 

uit te voeren.

• Deze drievoudigheid bestaat theoretisch uit:

1. uitvoeringscapaciteit

2. besliscapaciteit

3. verantwoordingscapaciteit

• Een (gebrek aan) bestuurskrachtvermogen wordt van cruciaal belang 

geacht voor de beleidsprestaties van lokale overheden.

• Zie voor publicatie PBL: https://www.pbl.nl/publicaties/gemeentelijke-

bestuurskracht-en-de-energietransitie

https://www.pbl.nl/publicaties/gemeentelijke-bestuurskracht-en-de-energietransitie
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Resultaten PBL-onderzoek

Bestuurskracht

• Voortgang energietransitie verschilt sterk per gemeente.

• Gemeentegrootte belangrijk, maar niet de belangrijkste 

bepalende factor voor beleidsprestaties gemeente.

• Gemeenten hebben behoefte aan kennis, geld en 

mandaat van het Rijk en van de politiek. 
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Wat betekent dit voor de gemeentelijke

organisatie?

• Intra-organisationele vraagstukken 

– Nieuwe vorm van bestuur vraagt om nieuwe invulling 

van gemeente als uitvoerende organisatie, maar hoe?.

– Behoefte aan ‘ambtenaren 3.0’?

– Met nieuwe competentieprofielen.

• Leiderschap 

• Politiek-bestuurlijk balanceren
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Behoefte aan financiering

• Gemeenten hebben verschillende
financieringsbronnen.

• Maar het is niet genoeg.
– Nauwelijks financiering via intergouvernmentele

regelingen meer.

• Behoefte aan investeringen.
– Vanuit NL overheid, maar vanuit ook de EU;

– En vanuit de markt.

• Behoefte aan nieuwe (financierings-)instrumenten:
– ‘Groene obligaties’, met reeds goede ervaringen onder

(grote) steden in Frankrijk en Duitsland.
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Warmtetransitie

• Warmtetransitie: wat kan er worden geleerd?

– Bestuursarrangementen voor warmtetransitie.

– Barrières in bestaande wet- en regelgeving.

– Belangrijke intermediaire rol voor gemeenten.

– Integrale planningsbenaderingen gemeenten: 

warmtevisies, omgevingsvisies, afstemming met regio 

a.d.h.v. RES.

• Behoefte aan afstemming.

– Inzichten uit buitenlandse steden.
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Sociale innovatie

• Naast technische innovatie ook sociale innovatie nodig.

• Definitie: innovaties met een sociaal karakter in zowel hun
middelen als doelstellingen, en die bijdragen aan ondersteuning
maatschappelijke initiatieven,en die bijdragen aan zowel
energietransitie-doelstellingen als het welzijn van 
gemeenschappen.  
– Voorbeeld: energiecoöperaties die initiatieven lanceren en 

draagvlak genieten.

• Hebben niettemin ondersteuning van overheid nodig, ook in 
Rotterdam!

• Veel onzekerheid m.b.t. beschikbaarheid ondersteunend 
beleid.
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Co-creatie

– Samen met burgers en/of lokale stakeholders beleid 

ontwikkelen.

– Ladder van Lansink: burgers alleen informeren/raadplegen 

of ook echt laten mee-ontwerpen? 

– Rol en perceptie van burgers

• Opkomst populistische partijen en weinig draagvlak 

voor duurzaamheids-maatregels!

– Omgang met weerstand.

– Ontwikkeling van nieuwe tools zoals de Participatieve 

Waarde Evaluatie (PWE).
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Participatieve Waarde Evaluatie

Dr. Niek Mouter
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Onderzoek naar co-creatie in 

warmtetransitie in SHIFFT-project

• Verschillende co-creatievormen

• 8 pilots, waaronder:

– Middelburg

– Brugge (B)

– Mechelen (B)

– Fourmies (F)

– Haute de France (F)

– Norwich (VK)
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Co-creatie met scholen

• Rol voor scholen
– Als onderdeel van gedragsmatige interventies om 

bewustzijn, houding en gedrag scholieren te 

beïnvloeden.

– Als energieambassades in de wijk.

– Ook gericht op stakeholders in de wijk en ouders.

– RVO-project ‘Scholen als energieambassade in de 

wijk’.
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SCHOLEN ALS 
ENERGIEAMBASSADE 

IN DE WIJK



26

8 deelnemende scholen

Tuinwijk, Utrecht Bijlmermeer, Amsterdam

Overvecht, Utrecht

Bijlmermeer, Amsterdam Kanaleneiland, Utrecht

Hoograven, Utrecht Overvecht, Utrecht

6 basisonderwijs

2 voortgezet onderwijs

6 in Utrecht

2 in Amsterdam
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Participatory Action Research

68 interviews 10 focusgroepen 17 initiatieven
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RES-vorming

• Vanuit Klimaatakkoord.

• RES-vorming in 30 Nederlandse regio’s

• Noviteit als bestuursvorm, met nieuwe rol voor gemeente
– Ook als opdrachtgever (Gem. Rotterdam).

• Inter-gemeentelijk vraagstuk.

– Veel onzekerheid onder gemeenten. 

– Afwachtende houding n.a.v. beleidsarrangementen en regie 
door rijksoverheid.

– Lering trekken uit RES-pilots 2016-2017, maar ook uit 
ontwikkeling regionaal beleid op andere beleidsterreinen.

– Belang proces- en netwerkmanagement.
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Regio’s RES-vorming
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Discussie, Q&A
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Naar een nieuw sturingsarrangement voor lokaal 

klimaatbeleid?

Vragen:

• Wat gaat er nu goed en fout?

• Welke lessen kunnen we trekken?

• Zijn er bewezen aanpakken (evidence-based policy)?

• Kunnen we leren van aanpakken in andere landen?

• Hoe regionale/gebiedsgerichte aanpak in te vullen?

Mogelijke bestuurlijke oplossingen:

• Een ‘Deltacommissie’-aanpak voor klimaatbeleid?

• Behoefte aan netwerk- en procesmanagement.

• Ruimte laten en condities creëren om te experimenteren.

• Co-creatie en coproductie met burgers (met energiecoöperaties).

• Hervorming van een intergouvernementele regeling ter ondersteuning van lokaal 

klimaatbeleid?
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Stellingen (a)
• Gemeenten hebben te weinig (personele) capaciteit om lokaal 

klimaatbeleid fatsoenlijk uit te voeren.

• Decentrale overheden moeten beter in staat gesteld worden om hun 

eigen klimaatbeleid vorm te geven en uit te voeren.

• Burgers (energieke samenleving; lokale energiecoöperaties) kunnen 

taken van gemeenten overnemen.

• Er is weer een ‘opgetuigde’ intergouvernementele regeling nodig (à la 

BANS of SLOK) die gemeenten financieel in staat stelt hun capaciteit te 

vergroten.
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Stellingen (b)
• Uit de magere financiële equipering van LKA blijkt dat het rijk lokaal 

klimaatbeleid niet serieus neemt.

• Naast monitoring van ‘uitkomsten’ (zoals CO2-reductie) is monitoring van 

‘bestuurskracht’ (waaronder gemeentelijke) prestaties noodzakelijk.

• Het is van belang dat er meer inzicht komt in de relatie tussen prestaties 

en uitkomsten van lokaal klimaatbeleid.

• Lidmaatschap van een internationaal klimaatnetwerk (zoals ICLEI of 

Covenant of Mayors) is belangrijk voor gemeenten voor de kwaliteit van 

hun lokale klimaatbeleid.

• De rijksoverheid moet opschieten met het bieden van condities bieden 

waaronder decentrale overheden warmtetransitie en RES-vorming beter 

aankunnen.


