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Geachte leden van de gemeenteraad,
Helmond heeft de ambitie om in 2045 klimaatneutraal te zijn. In de afgelopen jaren hebben we al een aantal
belangrijke stappen gezet. Zo is in 2015 de Versnellingsagenda Duurzaamheid opgesteld, in 2019 het
convenant aardgasvrij en in 2020 de visie zonnevelden en zonnedaken. In het najaar van dit jaar wordt de
transitievisie warmte vastgesteld en binnenkort spreken we met u over de concept Regionale Energie
Strategie 1.0. Uiteraard kijken we ook naar integrale oplossingen voor opgaves die gerelateerd zijn aan
klimaatneutraal worden zoals verduurzamen van de mobiliteit, de economie en de woningbouw. De
Helmondse Klimaatbegroting 2019/2020, waar we u in deze raadsinformatiebrief over informeren, helpt ons
de resultaten van onze inspanningen in beeld te brengen.
Klimaatbegroting 2019-2020
In 2017 heeft uw raad unaniem een motie aangenomen om regelmatig een klimaatbegroting op te stellen.
Eind 2017 hebben wij de eerste klimaatbegroting met u gedeeld. Nu komen wij met een update. Deze
klimaatbegroting is voor de komende vier jaar uitgewerkt, met een doorkijk naar de periode daarna en met
een beschrijving van de meest relevante ontwikkelingen. Het resultaat is bijgevoegde rapportage.
De klimaatbegroting is gebaseerd op onderbouwde aannames, waarbij gebruik wordt gemaakt van landelijke
cijfers en trends. Hieruit kunnen we de volgende conclusies trekken:




De grootste uitstoot van CO2 ligt bij de industrie (33%) en in woningen (25%), zij zijn samen
verantwoordelijk voor 43% van de CO2-uitstoot in Helmond.
Bij bedrijven zien we een afname van het gasgebruik, maar bij sommige bedrijfstakken een
toename van het elektriciteitsgebruik. Dit kan veroorzaakt worden door economische situatie of door
de toe- of afname van het aantal bedrijven in Helmond.
Het energiegebruik per woning in Helmond steeg in 2012-2013 licht. Daarna zette de daling in. Deze
heeft echter niet doorgezet. Dit omdat het aantal woningen ten opzichte van de benodigde ambitie
harder gestegen is dan de verbetering. We bouwen immers nog niet klimaatneutraal en voegen
daarmee “nieuwe” bestaande voorraad toe.

Al met al verwachten we met de nu geplande projecten tot 2024 een daling in de CO2-uitstoot van 7%. Dit is
een stap in de goede richting, maar niet voldoende om de doelstellingen en onze ambities te realiseren. De
klimaatbegroting maakt duidelijk dat de opgave voor een klimaatneutrale stad fors is en dat er nog
substantiële stappen gezet moeten worden, onder andere op het gebied van energiebesparing,
hernieuwbare opwekking van elektra, warmtetransitie en gebruik schone vervoersmiddelen.
Vervolgstappen energietransitie 2021
In de komende periode moet er nog veel gebeuren om onze doelstellingen te halen. Voor 2021 staat het
volgende op het programma:








Transitievisie warmte: we verwachten deze eind 2021 ter besluitvorming bij u voor te leggen.
Voorafgaand zullen we alle wijken en wijkraden in de visie meenemen.
Op 22 april spreken we met u over het ingewikkelde vraagstuk Energietransitie en draagvlak. Dit
raakt nadrukkelijk aan participatiebeleid en de uitgangspunten van de omgevingsvisie.
Voor de zomer van dit jaar evalueren we de visie zonnevelden en zonnedaken.
Voor de zomer bespreken we met u de concept Regionale Energie Strategie (RES) 1.0. Na de
zomer ligt de RES 1.0 (inclusief een eerste PLanMer beoordeling ) ter besluitvorming bij u voor.
Ennatuurlijk informeert u voor de zomer over de transitieplannen voor het bestaande warmtenet. Wij
informeren u dan ook over de gesprekken met de ministeries van BZK en EZK over de uitdagingen
waar we voor staan in relatie tot de landelijke kaders.
Na de zomer leveren we samen met Eindhoven een eerste bidbook in ten behoeve van de Europese
Call Klimaatneutrale steden.

Het Energiehuis
Draagvlak, informatie verstrekking en bewustwording zijn belangrijke factoren in de energietransitie. Het
Energiehuis Helmond speelt hier sinds een aantal jaren een belangrijke rol in. In de regio wordt de
meerwaarde van het Energiehuis inmiddels ook gezien. Sinds 1 april 2021 is het Energiehuis een
samenwerking aangegaan met de Peelgemeenten en Geldrop-Mierlo en Nuenen. Hiermee krijgt het
Energiehuis een regionale functie. Een mooie stap die onze ambities om klimaatneutraal te worden
ondersteunt!
Uit de klimaatbegroting kunnen we de conclusie trekken dat we goede stappen hebben gezet, maar dat er
ook nog een enorme opgave voor ons ligt. Daarom komen we komende maanden met bovenstaande
thema’s regelmatig bij u én de stad terug om het gesprek aan te gaan over hoe de energietransitie verder
vorm te geven.
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