
Motie extra ALV inzake Klimaatakkoord 
 

 

De gemeente(n) Zwijndrecht en Delft dienen deze motie, mede namens de gemeenten  

…,…,…,…,…,…,…,…,…,…,…, in op de Algemene Ledenvergadering van de VNG bijeen op 5 juni 2019 in 

Barneveld. 

 

 

Constaterende dat: 

 Het behalen van de Klimaatdoelen van 'Parijs' en de Nederlandse bijdrage hieraan (-49% in 

2030), waaronder de transitie naar aardgasvrij en de transitie naar duurzame energie, een 

noodzakelijke maar ongekend grote opgave is;  

 Gemeenten met die opgave voortvarend aan de slag zijn, maar dat er nog veel onzekerheid is  

over de kosten van de transitie in de gebouwde omgeving en de betaalbaarheid voor de 

bewoners; 

 Uit de decentralisatie van taken in het sociaal domein is geleerd dat bij nieuwe taken voor 

gemeenten de randvoorwaarden vooraf helder en goed geregeld moeten zijn. 

 

Overwegende dat: 

 Gemeenten een cruciale rol spelen bij de uitvoering van het Klimaatakkoord en dus bij het 

behalen van de doelstellingen van Parijs; 

 De energie- en warmtetransitie alleen succesvol kan zijn als gemeenten voldoende middelen 

en bevoegdheden hebben om daar handen en voeten aan te geven; 

 De (financiële) condities voor de transitie naar aardgasvrije woningen en gebouwen voor de 

eigenaren aantrekkelijk genoeg en rechtvaardig moet zijn; 

 De VNG daarvoor drie randvoorwaarden heeft gesteld aan (de uitwerking van) een 

Klimaatakkoord1; 

 Gezien het grote belang voor gemeenten, er ruimte moet zijn voor een zorgvuldig 

besluitvormingsproces, zowel binnen gemeenten als in de VNG. 

 

Voorts overwegende dat: 

 De huidige formulering in het concept-Klimaatakkoord en de analyses van o.a. het PBL laten 

zien dat er nog aanmerkelijke onzekerheden bestaan wat betreft het bereiken van gestelde 

doelen voor de gebouwde omgeving waarvoor gemeenten een grote verantwoordelijkheid 

gaan dragen. Deze onzekerheden betreffen o.a. de belasting op aardgas, de budgetten, de 

inrichting van een warmtefonds, maar ook de directe sturingsmogelijkheden door 

gemeenten. In concreto is er vooralsnog onzekerheid over: 

 Uitvoering van de wetgevingsagenda die voldoende regelgevende instrumenten 

moet regelen voor de gemeentelijke regierol in de wijkgerichte aanpak;  

 Voldoende financiële middelen om de wijkgerichte aanpak in de komende jaren op 

te bouwen en succesvol uit te rollen;   

 Een heldere verantwoordelijkheidsverdeling in de warmtetransitie, waarbij het 

publieke belang wordt geborgd en zo een kosten- en systeem effectieve aanpak voor 

iedereen.  

 

                                                           
1 Ledenbrief Klimaatakkoord van 30 november 2018 



 

Spreken uit: 

Van de VNG te verwachten de ruimte te bieden aan de leden voor een zorgvuldig 

besluitvormingsproces m.b.t. het Klimaatakkoord. 

Van het kabinet te verwachten erkenning te krijgen voor deze analyse en erkenning van de 

onzekerheden en bevestiging dat conform afspraak IBP rijk en gemeenten hier gezamenlijk voor 

staan. Van het kabinet erkenning te krijgen dat zolang deze onzekerheden niet zijn verkleind of 

weggenomen de gemeenten niet zonder meer gehouden zijn aan de doelstelling om in 2030  

1.5 miljoen woningen te hebben verduurzaamd. Het is nodig om dat essentieel onderdeel te laten 

zijn van ondertekening van het Klimaatakkoord. Gezien de afspraken van het Klimaatakkoord is het 

halen van het aantal van 1.5 miljoen woningen in 2030 een absolute must. 

 

Verzoeken het bestuur: 

 Dit standpunt met de grootste mogelijk kracht, helderheid en enthousiasme bij het kabinet 

onder de aandacht te brengen. 

 Het Klimaatakkoord in alle omstandigheden voor te leggen aan de leden middels een ALV, en 

hierbij in de planning rekening te houden met goede gemeentelijke afstemming. 

 

 

Burgemeester en wethouders van de gemeenten Zwijndrecht en Delft 

Functie, handtekening, naam 

……………..              ……………..               …………… 

 

 


