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1 Participatie sector- en keteninitiatieven 

Vanuit de CO2-Prestatieladder wordt gevraagd om deelname aan een sector- of 
keteninitiatief. Het bedrijf dient zich daarbij op de hoogte te stellen van de initiatieven 

die binnen de branche spelen. 

1.1 Inventarisatie initiatieven 

Om te bekijken welke sector- en keteninitiatieven relevant zouden kunnen zijn voor de 

gemeente Barneveld is de website van de SKAO geraadpleegd 
(https://www.skao.nl/initiatieven_programma). Hier is een compleet overzicht van alle 

initiatieven en reductieprogramma’s te vinden. Eventuele geschikte initiatieven zijn 
besproken met de projectleider en met het management. Aangezien de gemeente aan 

meerdere initiatieven deelneemt is dit alleen ter inspiratie geraadpleegd. In het 

excelbestand van de maatregelen is een overzicht van de inventarisatie opgenomen. 

Jaarlijks wordt er door de projectleider en het Management geëvalueerd of deelname aan 

de initiatieven nog steeds als relevant en actueel wordt gezien en/of dat er eventuele 

andere geschikte initiatieven van toepassing kunnen zijn.  

1.2 Active deelname 

De gedachte achter deelname aan een initiatief is dat door interactie met andere 

bedrijven informatie kan worden uitgewisseld en in samenwerking nieuwe ideeën en 

ontwikkelingen op het gebied van CO2-reductie tot stand kunnen komen. Vanuit dit doel 
vraagt de norm om een actieve deelname, middels bijvoorbeeld werkgroepen. Verslagen 

van bijeenkomsten en van overlegmomenten en presentaties van het bedrijf in de 

werkgroep kunnen tegenover de auditor dienen als bewijs van actieve deelname.   

Mocht een initiatief waaraan wordt deelgenomen op zeker moment niet meer relevant 

zijn voor het bedrijf (wanneer gedurende een half jaar of langer geen voortgang in het 
initiatief of actieve deelname aangetoond kan worden) en de deelname wordt beëindigd, 

dan kan de inventarisatie van de initiatieven dienen als bron voor het kiezen van 

deelname aan een ander initiatief. 

1.3 Lopende initiatieven: Energieweb en GEA  
 
Energieweb (Actief)  
 
De gemeente Barneveld is samen met gemeente Ede en gemeente Wageningen een nieuwe 
manier van energie-inkoop. Het idee hierachter is om lokale duurzame energieopwekking te 

stimuleren. Op dit moment wordt er Europese groene stroom ingekocht in plaats van 
Nederlandse groene stroom. Het geld wat normaliter voor Nederlandse GVO’s gereserveerd 
wordt, wordt nu in een gezamenlijk fonds ondergebracht. Dit geld wordt ingezet voor het 
stimuleren van lokale duurzame energieprojecten. Het besluit hierover heeft ervoor gezorgd 
dat de CO2-footprint vanaf 2020 aanzienlijk is toegenomen.  

 
Karien van Houwelingen besteed ca. 4 uur per maand aan het initiatief. Als er een project 
wordt opgestart vanuit het fonds dan kan dit oplopen naar 8 uur per maand.  
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Gelders Energieakkoord (Passief)  

Het Gelders Energieakkoord (GEA) is een 

samenwerking tussen meer dan 200 organisaties en 
instellingen in de provincie Gelderland die het uitvoeringsplan (2016-2019) in praktijk 

brengen onder het motto 'samen voor ons klimaat’. Het initiatief is opgesteld door 

Alliander, de Gelderse Natuur- en Milieufederatie en Klimaatverbond Nederland. Alle 
deelnemende partijen hebben samen de ambitie om in 2050 energieneutraal te zijn. Het 

GEA stimuleert, versnelt en faciliteert de energietransitie. Vier programma’s staan 
centraal: Wijk van de Toekomst, Regionale Samenwerking, Bedrijventerreinen van de 

Toekomst en Mobiliteit. Rondom deze programma’s is GEA georganiseerd in thematafels 

–waar kennisdeling, samenwerking en innovatieve ideeën ruimte krijgen. Samen werken 
wij aan ons klimaat. Want alleen ga je weliswaar soms sneller, maar door samen te 

werken kom je veel verder.  

De gemeente Barneveld nam voorheen actief deel aan de volgende thematafels:  

1. Energiebesparing bij het MKB  

2. De voorbeeldige overheid  

3. Zon-energie  

4. Windenergie  

5. Energieke samenleving en duurzame energie  

Het Gelders Energieakkoord werd voorheen voorgezeten door de Burgemeester van 

Barneveld, namelijk de heer A. van Dijk. Op dit moment is er een nieuwe burgemeester. 

In 2018 hebben maar liefst 204 deelnemers het energieakkoord ondertekend. Van deze 

204 deelnemers zijn 65 deelnemers overheidspartijen.  

In 2020 heeft Karien van Houwelingen deelgenomen aan de werkgroep Wijk van de 

Toekomst. 

4.3 Overige initiatieven  

Verder is de gemeente Barneveld betrokken bij een aantal initiatieven, zowel regionaal 

als lokaal. Zie hieronder de initiatieven:  

• Regionale energievisie met regio Foodvalley; 
• Gemeentelijk energieloket voor inwoners en bedrijven; 

• Verkenning aardgasvrij Barneveld met Gemeenten, Alliander, Woningstichting;  

• Convenant Duurzaam Beton. 

 

Omschrijving Eenheid Budget 

Deelname 
contributie 

Jaarlijks €3000 

Totaal  € 3000 
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