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Wie is Franko van Lankvelt?

1995



Mondiale problematiek

Mondiale doelstellingen

Klimaatverandering door uitstoot broeikasgassen: 

➢ grote gevolgen voor flora en fauna, oogsten en waterstanden

➢ raakt ons allemaal

Landen werken samen om uitstoot broeikasgassen te 

verminderen:

➢ 1992 - Klimaatverdrag van de Verenigde Naties 

➢ 1997 - Kyoto-Protocol

➢ 2015 - Internationaal Klimaatakkoord (Akkoord van Parijs)



Europese doelstellingen

➢ 2020 t.o.v. 1990: 

20% minder uitstoot van broeikasgassen in Europa

20% hernieuwbare energie

20% energiebesparing

➢ 2030 t.o.v. 1990: 

minstens 40% minder uitstoot van broeikasgassen

27% hernieuwbare energie

➢ 2050 t.o.v. 1990:

80-95% minder uitstoot van broeikasgassen



Landelijke doelstellingen

Nederland houdt zich aan internationale klimaatafspraken: 

➢ Klimaatakkoord: verschillende sectoren (gebouwde omgeving, 

mobiliteit, industrie, elektriciteit en landbouw en 

landgebruik) praten mee over concrete plannen

➢ Klimaatwet: wettelijke vertaling van klimaatdoelen uit 

Klimaatakkoord. Wetsvoorstel juni 2018:

49% minder CO2-uitstoot in 2030 t.o.v. 1990

95% minder CO2-uitstoot in 2050 t.o.v. 1990







Regio Noordoost Brabant

Vooruitlopend op Klimaatwet is elke regio bezig met opstellen 

Regionale Energiestrategie (RES):

Doel RES: komen tot gasloze en energieneutrale regio in 2050

RES moet medio 2019 gereed zijn (bij alle gemeenteraden in de 

regio liggen)

Concreet:

➢ 50 – 70 % besparen op energieverbruik

➢ 30 – 50% duurzaam opwekken

Per regio wordt bekeken of dit haalbaar is, en zo ja hoe en waar 







Doelstelling coalitie Uden

Verder met uitvoeren duurzaamheidsagenda 2015-2020:

➢ Verminderen hoeveelheid afval (in 2020) 

* maximaal 75 kg restafval per inwoner per jaar

* verbeteren hergebruik -> cradle to cradle

➢ Energieneutraal zijn in 2035 voor de bebouwde omgeving van 

Uden

➢ Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen uitdragen en 

toepassen binnen gemeentelijke organisatie



Iedereen moet stappen zetten!

Wat kan/moet Uden doen? Welke stappen moeten wij zetten?

➢ Regionale Energiestrategie basis voor gemeentelijke 

warmteplannen: 

wat wordt toekomstige energievoorziening per wijk?

➢ Warmteplan moet in 2021 gereed zijn. Elke ondernemer zal 

zich moeten voorbereiden op overschakeling op duurzame 

energievoorziening!



Iedereen moet stappen zetten!

Wat kan/moet Uden doen? Welke stappen moeten wij zetten?

➢ Grote puzzel voor Uden om eindplaatje compleet te maken: 

verschillende vormen van duurzame energie nodig!

➢ Toepassing zonnepanelen op bedrijfsdaken één puzzelstukje:

wat zijn de mogelijkheden?

➢ Rol gemeente: faciliteren ondernemers


