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Het verkeer vormde in 2020 de sector met de grootste CO2-uitstoot in de 
gemeente Barneveld. 

Wouter van Dijk 

BARNEVELD Inwoners en bedrijven kunnen de komende tijd meedenken 
over de manier waarop de uitstoot van CO2 in de gemeente Barneveld de 
komende jaren wordt verminderd. De gemeente wil een CO2-
reductieplan maken, met de reductie van 55 procent CO2 in 2030 (ten 
opzichte van 1990) als doel. 

Inmiddels heeft de politiek de afgelopen een reeks aan visies vastgesteld. Dat 
begon in 2015 met de Energievisie, later kwamen daar de Windvisie, 
Warmtevisie, Zonneladder en Structuurvisie Windenergie bij. Helder is dus 
hoe de energie- en warmtetransitie de komende jaren wordt vormgegeven en 
de gemeente op die manier klimaatbestendiger wordt. 

Gek genoeg, zo vindt de gemeente Barneveld zelf, ontbreekt er nog een 
specifiek plan aan de hand waarvan CO2 (koolstofdioxide) in zijn 
algemeenheid wordt verminderd. ,,Dat is opvallend”, schrijft de gemeente in 
een beleidsstuk, ,,omdat in zowel internationale, landelijke als provinciale 
beleidsplannen de beperking van de uitstoot van CO2 het hoofddoel is.” 

https://www.barneveldsekrant.nl/search?c=4728


SAMEN En daarom gaat ook Barneveld hier nu serieus werk van maken. In 
maart volgend jaar moet er een CO2-reductieplan bij de politiek liggen. Het 
doel van het plan, aldus het college van burgemeester en wethouders: ,,We 
maken samen met inwoners en bedrijven werk van, en monitoren, CO2-
reductie in de hele gemeente.” 

Voor vijf sectoren moet in kaart worden gebracht waar de gemeente nu staat 
en wat er nodig is om over negen jaar tot 55 procent vermindering van de 
uitstoot van dit broeikasgas te komen: gebouwde omgeving, het verkeer, de 
landbouw/landgebruik, industrie en energieproductie. 

Zodra de huidige situatie in kaart is gebracht, wil de gemeente in gesprek met 
experts over mogelijke maatregelen. Vervolgens houdt Barneveld overleggen 
met partijen die in de vijf sectoren actief zijn, zoals de Barneveldse Industriële 
Kring (BIK), de energiesector, Woningstichting Barneveld, LTO Gelderse Vallei, 
de transportsector en installateurs. Het CO2-reductieplan wordt opgesteld aan 
de hand van deze gesprekken en in concept opgeleverd. 

BIJEENKOMSTEN Dan zijn de inwoners van de gemeente aan de beurt, naar 
verwachting in november van dit jaar. Specifieke bewonersgroepen en 
ondernemers krijgen het plan gepresenteerd tijdens bijeenkomsten. Mogelijk 
wordt het plan op punten dan nog aangepast. Tevens wordt het plan in 
december/januari zes weken ter inzage gelegd en kan een ieder formeel 
reageren. In maart zal de politiek zich er vervolgens over buigen. 

De CO2-uitstoot is de afgelopen jaren dalende, zo blijkt de Regionale 
Klimaatmonitor. In totaal ging er in 2020 binnen de gemeente Barneveld 
375.200 ton koolstofdioxide de lucht in. Dat was aanmerkelijk minder dan in 
de jaren ervoor: 439.900 ton in 2019, 464.100 ton in 2018 en 469.600 in 2017. 
Een groot deel van de (wereldwijde) daling in 2020 was een direct gevolg van 
de coronacrisis, aldus het wetenschappelijke tijdschrift Nature.  

GROOTSTE AANDEEL Van de totale Barneveldse uitstoot in 2020 had het 
verkeer het grootste aandeel (49 procent), gevolgd door de gebouwde 
omgeving (37 procent), de industrie (inclusief energie, 10 procent) en de 
landbouw (3 procent). 
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