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Akkoord van Groenlo 3.0 

Voorwoord 

 

De Achterhoek. Onze Achterhoek. Waar we wonen, werken en leven. De regio waar we met zijn 

allen trots op zijn. Op onze landbouw en onze maakindustrie. Op ons landschap en op al onze 

inwoners. Op de manier waarop wij, inwoners, bedrijven en (maatschappelijke) organisaties 

met elkaar samen werken vanuit ‘Naoberschap’. Die samenwerking vinden wij 

vanzelfsprekend. We zijn trots op de stappen die we al hebben gezet om als regio 

energieneutraal te worden. Al in 2009 hebben wij dat afgesproken in ons eerste akkoord van 

Groenlo.  

Waarom zetten we daar op in? We willen dat in de toekomst alle energie die wij verbruiken 

duurzaam is. We willen stoppen met het gebruiken van fossiele brandstoffen. Zo brengen we 

onze CO2-uitstoot naar beneden. Dat is de belangrijkste knop waar we zelf aan kunnen draaien 

om klimaatverandering tegen te gaan. De urgentie is groot en wordt alleen maar groter. 

Daarom hebben we wereldwijd afspraken gemaakt over CO2-reductie in het Klimaatakkoord 

van Parijs. Nederland doet ook mee. Als we in de toekomst gezond en veilig willen leven in 
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Nederland en ook in de Achterhoek, moeten wij allemaal onverminderd de schouders blijven 

zetten onder het verlagen van onze CO2-uitstoot. En daarom moeten we vol in blijven zetten op 

een energieneutrale Achterhoek.  

Wat verstaan we onder energieneutraal? 

Een energieneutrale Achterhoek wil zeggen dat alle energie die we in de Achterhoek 

verbruiken via duurzame en hernieuwbare energiebronnen wordt opgewekt. 

Sinds 2009 hebben we mooie resultaten bereikt, zie ook de laatste pagina met de 

geïdentificeerde successen gedurende de totstandkoming van het Akkoord van Groenlo 3.0. Alle 

gemeenten onderschrijven dat een gedeeld en ambitieus doel de gemeenten verbindt en een 

impuls geeft. En concreter is de oprichting van AGEM een goed voorbeeld. We zien dat steeds 

meer inwoners, bedrijven en organisaties actie ondernemen. Daar zijn we blij mee! Inmiddels 

hebben we ook concrete afspraken gemaakt over het grootschalig opwekken van duurzame 

energie in onze regio. Dat hebben we vastgelegd in onze Regionale Energie Strategie (de RES). 

En eind 2021 heeft elke gemeente een Transitievisie Warmte (TVW) vastgesteld. Daarin 

beschrijven we hoe we de komende jaren het verbruik van aardgas gaan afbouwen en 

overschakelen op een duurzame warmtevoorziening.   

Niet alles gaat meteen goed. Dat is ook niet realistisch. Het heet niet voor niks de 

energieTRANSITIE. Dit hebben we nog nooit eerder gedaan. We moeten vandaag en morgen 

keuzes maken terwijl we misschien niet weten hoe dat in de toekomst uit zal pakken. Dat 

vraagt lef en vertrouwen van ons allemaal. Want niks doen is al lang geen optie meer. Het 

vraagt ook dat we af en toe terugkijken en leren van de dingen die we hebben gedaan. En dat 

we deze inzichten gebruiken voor nieuwe vervolgstappen. Wij hebben teruggekeken. En we 

kijken vooruit. Onze inzichten hebben geleid tot dit akkoord van Groenlo 3.0.  

In het akkoord van Groenlo 3.0 nemen wij als gemeenten samen onze verantwoordelijkheid om 

als Achterhoek energieneutraal te worden. Onze ambitie blijft onverminderd groot. We leggen 

de doelstellingen en activiteiten waar wij op inzetten vast in een regionaal 

uitvoeringsprogramma. Dat is ons gezamenlijke plan waar we minimaal invulling aan willen 

geven. Elke gemeente heeft ook haar eigen unieke karakter met specifieke vraagstukken en 

oplossingen. Meer initiatieven ontplooien juichen we toe.  

We trekken samen op met inwoners, met onderwijsinstellingen en met (maatschappelijke) 

organisaties en bedrijven. Sterker nog: we rekenen erop dat iedereen meedoet. Wij willen 

aanjagen, enthousiasmeren, initiatief nemen en faciliteren. En we stellen mensen en middelen 

beschikbaar.  

Dit akkoord sluiten de gemeenten met elkaar. Als pijler onder onze beweging naar een 

energieneutrale Achterhoek. We willen graag dat die beweging groter wordt. En nodigen 

daarom nadrukkelijk anderen uit om zich erbij aan te sluiten.   

Samen d’ran! Omdat we het gevoel van de Achterhoek willen behouden. En omdat we trots 

willen zijn op onze toekomst.  
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Successen van het Akkoord van Groenlo sinds 2009 

 


