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Klimaatverbond Nederland biedt aanstaande raadsleden 
een handreiking aan om van klimaat een hoofdthema te 
maken tijdens de gemeenteraadsverkiezingen en 
de nieuwe beleidsperiode. 

Waterschap De Dommel bespaart 22% gas en 21% elektra 
en wint de Energy Battle 2018! Partners Van Beek en 
The Wattcher meten een gemiddelde besparing van 13% 
over alle 12 deelnemers.

Ruim 100 kinderen overhandigen een manifest aan de toekomstige 
coalities van gemeenten. Ze roepen op om de denkkracht en 
actiegerichtheid van kinderen te gebruiken bij besluiten rondom 
het klimaatvraagstuk. Ook kreeg de school met de beste 
klimaatoplossing de Philip de Roo-prijs. The Missing Chapter 
Foundation en het Nederlands Watermuseum zijn onze partners.

Een recordaantal van 243.022 mensen van gemeenten, 
bedrijven, scholen, winkels of gewoon thuis nemen deel 
aan de grootste energiebesparingsactie van Nederland: 
Warmetruiendag. In 2018 hebben we hiervoor samengewerkt 
met Greenchoice.

Klimaatverbond Nederland faciliteert en ondersteunt de GEA-tafels 
CO2-prestatieladder, Wijk van de Toekomst en Monitoring 
(jaarrapportage op gemeente, regio en provinciaal niveau) en neemt 
actief deel aan de GEA Stuurgroep en Borgingscommissie. 
Klimaatverbond Nederland levert de algemeen secretaris en biedt 
algemene ondersteuning bij Klimaatvraagstukken.
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Studenten van de WUR deden in opdracht van
Klimaatverbond Nederland onderzoek naar de 
klimaatambities van 100 gemeenten. Gebaseerd 
op de coalitieakkoorden scoorden Utrecht, 
Rheden en Breda het hoogst. 

In 2018 zijn we gestart met het aanbieden van een 
dagvullend programma op het gebied van Aardgasvrije 
wijken/Mitigatie en Klimaatadaptatie voor raadsleden, 
wethouders en ambtenaren.

Green Deal Scholen (GDS) werd in 2018 succesvol afgerond: 
90% van de 170 subsidieaanvragen leidde tot daadwerkelijke
verduurzaming van schoolgebouwen. We werkten samen 
met ministeries  van OCW, BZK, EZK en I&M, PO-Raad, 
VO-raad, VNG, Ruimte-OK, RVO, Platform31 en GGD-GHOR.

Zo’n 500 bezoekers bezochten het Hittestress Congres,
een initiatief van de Nationale Klimaatadaptatiestrategie (NAS). 
De projectleiding was in handen van Klimaatverbond-
collega Madeleen Helmer. Dit evenement werd mede 
georganiseerd door Klimaatverbond Nederland. 

Klimaatverbond Nederland richt de Klimaatacademie op.
De Klimaatacademie wil door middel van cursussen 
kennis delen met en oplossingen aanreiken aan professionals, 
waarmee zij koplopers in de klimaattransitie kunnen zijn.
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In samenwerking met Climate Alliance en 20 andere partners 
uit 11 landen brengt Klimaatverbond Nederland de Duurzame 
Ontwikkelingsdoelen onder de aandacht bij haar leden en 
het publiek. 2018 was het eerste opstartjaar van een 
3-jarig programma.

De Lokale Energie Etalage (LEE) biedt een overzicht van 
de inspanningen en ontwikkelingen van gemeenten als 
resultaat van het Energieakkoord. Klimaatverbond 
Nederland ondersteunt hier de partners VNG, Ministerie
van IenW en KING Gemeenten bij communicatievraagstukken.

Ronald van Meygaarden, bestuurslid Klimaatverbond 
Nederland, neemt het estafettestokje over van gemeente 
Barneveld en wordt zo opgeroepen om de CO2-uitstoot (intern) 
aan te pakken met behulp van de CO2-Prestatieladder.

In 2018 gingen 13.838 kinderen van meer dan 70 scholen verspreid 
over heel Nederland een week lang lopend of met de fiets naar 
school voor een beter klimaat. Hiermee haakt Klimaatverbond 
Nederland in op het programma Zoom, Kids on the Move, een 
Europees programma van onze partner Climate Alliance. Samen 
met 8 andere landen zetten 150.318 kinderen in totaal 2.272.041
Groene Voetstappen. 

Per 1 november 2018 is Klimaatverbond Nederland verhuisd 
naar de Zijpendaalseweg 6 in Arnhem. Hier vinden 15 
medewerkers onderdak om 180 leden te ondersteunen bij 
lokaal en regionaal klimaatbeleid.
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Uitstoot van CO2 zorgt voor schade. Door die schade te
 vertalen naar een CO2-prijs worden investeringen met 
lage CO2-emissies goedkoper. Klimaatverbond Nederland 
werkt met provincies, gemeenten en waterschappen aan 
interne CO2-beprijzing.

Aan de hand van monitoring van beleid en beleidsanalyses 
helpt Klimaatverbond Nederland haar leden inzicht te krijgen
in de uitvoering van hun lokaal en regionaal klimaatbeleid. 

Klimaatverbond organiseert in 2019 in samenwerking met 
Missing Chapter en de gemeente Den Haag de 12e Kinderklimaattop waarin de Duurzame 
Ontwikkelingsdoelen centraal staan.

Klimaatverbond Nederland organiseert voor leden en niet-leden 
een Inspiratiedag over de Renewable Energy Directive en over 
(lokale) partnerschappen met burgers (commons). 
De Inspiratiedag is een gezamenlijk concept met I&O Research.

Te verwachten in 2019

Klimaatverbond
Nederland
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In 2019 zullen de Duurzame Ontwikkelingsdoelen meer tot 
uiting komen aan de hand van (kleine) campagnes. 
Bijvoorbeeld door middel van postercampagnes als ook 
het verspreiden van educatiemateriaal en filmvertoningen.

Na het succesvolle Hittestress Congres in 2018 zal 
Klimaatverbond Nederland wederom mede-organisator zijn 
bij een evenement van de NAS: het vervolg heet Nationaal 
Congres Klimaatadaptatie en vindt plaats op 13 juni 2019.

Vanwege het opwarmende klimaat zal de behoefte aan koelte 
snel toenemen. De toenemende energievraag die hiermee  
samenhangt staat echter vrijwel nergens op de agenda bij 
o.a. de RAS-processen. Tijd voor beleid!

Klimaatverbond Nederland oriënteert zich actief op het 
klimaatadaptatievraagstuk en pakt op dit vraagstuk graag 
een agendasettende rol. 

Te verwachten in 2019
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Leden

Nieuwe leden:
- Gemeente Bergen
- Gemeente Oldenzaal
- Gemeente Stadskanaal

Totaal aantal leden
- 165 Gemeenten
- 10 Provincies
- 5 Waterschappen

Internationale partners



Jaarrekening 2018

Uitgaven € 1.005.977,-

€ 645.196,-

€ 186.766,- € 55.000,- € 25.000,-

Gemeenten

Tarieven Inkomstenbronnen

Provincies Waterschappen

Gemeenten Provincies Waterschappen Geassocieerde 
leden

Projecten & 
activiteiten

Vereniging Stichting

Contributie leden
€276.766

Klimaatadaptatie

€ 59.148,-

Projecten en activiteiten

Internationaal

€ 27.664,-

Klimaatmitigatie

€ 111.833,-

Service 

€ 446.551,-

Ondersteuning leden & activiteiten Klimaatverbond Nederland

Loonkosten Vereniging € 220.398,-
Bedrijfskosten € 140.383,-

Resultaat -€ 41.864,-

Inkomsten € 964.113,-

€ 10.000,-

Geassocieerde 
leden

€ 687.347,-

vanaf

€ 478,80 € 5.000,- € 5.000,- € 10.000,-

- Leden en niet-leden

- Het Rijk

- Samenwerkings-

partners

- EU-subsidie


