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Onderwerp: toekomstige budgetten energietransitie 

Geachte bestuur,  

 

Op de BALV van 29 november a.s. staat onder punt 6 het Klimaatakkoord op de agenda. Graag vraag 

ik, namens het college van Haarlem bij dit agendapunt aandacht voor het volgende. Ik wil u 

verzoeken deze brief bij het betreffende agendapunt te betrekken.  

 

Het is mij uiteraard bekend dat voor de komende drie jaar, tot en met 2021, voor de 

procesbegeleiding van de energietransitie door gemeenten vanuit de afspraken vanuit het 

Klimaatakkoord vooralsnog een budget van maximaal €150 miljoen beschikbaar is. Ik ben er echter 

door overvallen dat van dit toch al geringe bedrag, nu nog eens €60 miljoen moest worden 

aangewend voor meer indirecte uitgaven rond het RES proces en de energieloketten. Ik begrijp 

uiteraard de noodzaak hiervan en realiseer mij dat ook deze zaken voor ons als gemeenten van 

belang zijn, maar hierdoor blijft er wel heel weinig budget over voor gemeenten om direct met een 

eigen afweging in te zetten.  

 

Vanuit eerder door u uitgevoerd onderzoek is al naar voren gekomen dat het nu beschikbare budget 

niet toereikend is en dat voor de inzet door gemeenten ten minste een bedrag van 300 miljoen euro 

per jaar benodigd is. Deze uitkomst heeft geleid tot het artikel 2 onderzoek dat nu op basis van de 

wet financiële verhoudingen wordt uitgevoerd en waarvan de resultaten medio volgend jaar worden 

verwacht. Zoals ook vervat in de motie ‘Garantie op financiële randvoorwaarden nodig om uitvoering 

door gemeenten over de gehele eerste tranche tot 2030 nu te starten’ die voor de buitengewone 

ledenvergadering van 29 november is voorgelegd, gaan gemeenten ervan uit dat de uitkomsten van 

dit artikel 2 onderzoek volledig door het Rijk worden overgenomen en worden vertaald in een meer 

jaren financieel kader voor de hele periode van de eerste tranche Klimaatakkoord tot en met 2030. 

Uiteraard realiseer ik mij dat wij helaas nu niet op de uitkomsten van dit onderzoek vooruit kunnen 

lopen. En dat het, lopende dit onderzoek, geen meerwaarde heeft om er nogmaals op te wijzen dat 

het huidige bedrag van €150 miljoen verre van voldoende is. Het onderzoek zal dit uitwijzen. Wel wil 

ik er bij u op aandringen te stimuleren dat bedragen die vanuit het artikel 2 onderzoek beschikbaar 

komen, ook daadwerkelijk en direct volledig door gemeenten voor de energietransitie kunnen 

worden aangewend. Het zal voor ons als gemeenten zeer nadelig zijn als daarvan weer een 
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substantieel deel wegvloeit voor de bekostiging van indirecte uitgaven. Wij hebben de budgetten 

keihard nodig voor direct gebruik en het begeleiden van bewoners.  

 

Ook wil ik graag aandacht vragen om bij de verdeling van toekomstige middelen rekening te houden 

met de omvang van gemeenten en het aantal woningen dat feitelijk moet worden aangepakt. Ik heb 

er begrip voor dat u er nu voor heeft moeten kiezen om alle gemeenten een gelijk bedrag toe te 

delen, maar naar mijn overtuiging is dit voor het vervolgproces geen realistische werkwijze. Daarvoor 

zijn de opgaves in mijn eigen én vergelijkbare gemeenten, met zo’n 3.000 woningen per jaar, te 

groot.  

 

Ik hoop dat u deze punten kunt meenemen bij uw verdere gesprekken met het Rijk over de verdeling 

van middelen naar ons als gemeenten.   

Ik zie uw reactie met belangstelling tegemoet. 

 

 

Met vriendelijke groet, 

 

 
 

Robbert Berkhout 

Wethouder Duurzaamheid, Economie en Mobiliteit  


