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In 2009 heeft de gemeenteraad van Helmond het Klimaatbeleidsplan ‘Helmond op weg naar 
klimaatneutraliteit’ vastgesteld. Op basis van dit plan en daaruit voortvloeiende programma’s voeren we als 
gemeente al enkele jaren een consistent klimaatbeleid. Tijdens de behandeling van de begroting voor 2014 
heeft de gemeenteraad van Helmond een motie aangenomen, waarmee aan het college opdracht is 
gegeven om het klimaatprogramma opnieuw tegen het licht te houden.  
Motie tijdens begrotingsbehandeling (d.d. 7 november 2013): 
Onderzoek naar de wijze waarop de energietransitie de komende 10 jaar ondersteund kan worden door de 
gemeente Helmond, waarbij maatschappelijke ontwikkelingen zoals duurzame energiecoöperaties en ‘best 
practices’ van andere gemeenten worden betrokken.  
 
Deze opdracht komt op een logisch moment. In september 2013 hebben ruim veertig organisaties, 
waaronder de overheid, werkgevers, vakbeweging, natuur- en milieuorganisaties, andere maatschappelijke 
organisaties en financiële instellingen, het nationale Energieakkoord voor duurzame groei getekend. Dit 
Energieakkoord vormt de basis voor het energiebeleid van veel organisaties in Nederland.  Concreet 
betekent dit voor gemeenten dat hun rol enigszins verandert en dat meer wordt ingezet op het stimuleren en 
faciliteren van de energieke samenleving waarin onder andere energiecoöperaties een rol spelen. Voor 
Helmond is dit overigens niet volledig nieuw. Het bestaande Helmondse klimaatbeleid legt al veel nadruk op 
het stimuleren en faciliteren van partijen in de samenleving en op samenwerken met anderen.  
Rekening houdend met het bestaande, nog vigerende Klimaatbeleidsplan, de opdracht van de raad, de 
inhoud van het Energieakkoord en andere ontwikkelingen in de samenleving, leggen we in het voorliggende 
document een basis voor het Helmondse klimaat/energieprogramma voor de komende 10 jaar. Hierbij geven 
we aan hoe de komende jaren invulling gegeven kan worden aan de klimaatdoelstellingen en hoe de 
energietransitie vanuit de gemeente het beste ondersteund kan worden, rekening houdend met de 
veranderende rollen van alle partners, hernieuwde ambities en de mogelijkheden voor andere, houdbare 
financieringsmodellen. Na de gemeenteraadsverkiezingen van 2014 zullen we de basis die we in dit 
document leggen, mede in samenspraak met betrokken stakeholders, dit jaar verder uitwerken tot een 
concreet klimaat/energieprogramma voor de periode 2014 – 2024. 
 
Hoogachtend, 
burgemeester en wethouders van Helmond 
de burgemeester                    de secretaris 

 
 
Bijlage: Doorkijk Klimaatprogramma 2014-2024  
  

 
 

Weg op den Heuvel 35/tel. 14  0492/fax: 0492-587400  
Correspondentieadres: Postbus 950/5700 AZ Helmond  / www.helmond.nl  

e-mail: Gemeente@helmond.nl / Bankrelatie: IBANnummer NL05 RABO 0112 5675 92  
*1499001050* 

 


