
Motie: Regie op de warmtetransitie

De Buitengewone Algemene Ledenvergadering van de VNG, bijeen op 12 februari 2021,

Constaterende

 dat gemeenten hun verantwoordelijkheid nemen om het Klimaatakkoord uit te voeren, maar 
om dat ook te kunnen drie randvoorwaarden hebben gesteld: 

1. haalbaar/betaalbaar voor de samenleving
2. beschikking over de juiste gemeentelijke bevoegdheden
3. vergoeding voor de uitvoeringslasten

 dat gemeenten voor eind 2021 Transitievisies Warmte vaststellen;
 dat op dit moment rond de marktordening Warmte nog veel onduidelijkheden bestaan: 
 dat op lokaal niveau in de wijkaanpak de energietransitie niet het enige vraagstuk is en 

gemeenten behoefte hebben aan regelgeving van het Rijk die de samenhang van de diverse 
vraagstukken ondersteund;

 dat het draagvlak in de samenleving voor de energietransitie broos is en het Rijk en 
decentrale overheden gezamenlijk het belang van deze opgave actief moeten uitdragen;

 dat de Energiewet in consultatie wordt gebracht maar daarbij nog geen zicht is op een 
integrale Energiewet (warmte, (duurzame) gassen en elektra);

 dat bij een ongelijke ordening van vitale energie infrastructuren er een onevenredige 
kostenverdeling over onze inwoners plaatsvindt.

Overwegende

 dat het bestuur van de VNG volgens het voorgelegde preadvies zorgen heeft of het 
Klimaatakkoord voldoet aan de eerder door u vastgestelde drie randvoorwaarden;

 dat er onzekerheid is of de opgetelde inspanningen van de verschillende ministeries optellen 
tot de doelen zoals afgesproken in het Klimaatakkoord;  

 dat de in het KIimaatakkoord benoemde garantie van woonlastenneutraliteit veelomvattend is;
 dat warmtenetten een investering zijn in publieke infrastructuur voor decennia, dat het 

uitnodigend moeten zijn om aan te sluiten zodat de afbouw van aardgas kan versnellen, en 
dat dit voor elke gemeente ongeacht de omvang te realiseren moet zijn;

 dat de openstaande motie 2 van de BALV van 29 november 2019 (Duidelijkheid over 
Warmtewet en toepassing warmtetransitie) ingebed is in deze motie.

Draagt het bestuur op

 in haar standpunten mee te nemen dat gemeenten met het Rijk de komende jaren willen 
toewerken naar wetgeving voor een integraal energiesysteem;

 hierover met het Rijk in gesprek te gaan (EZK, BZK en FIN gezamenlijk) om toe te werken 
naar een samenhangende aanpak van vraagstukken in de wijken, buurten en dorpen om 
hiermee de doelen van de warmtetransitie beter te borgen; 

 Daartoe met het Rijk afspraken te maken over:
o het komen tot een integrale energiewetgeving (warmte, (duurzame) gassen en 

elektriciteit) en met het nieuwe kabinet afspraken te maken over een spoedige 
realisatie daarvan;

o de financiering van dit integrale energiesysteem waardoor ook een bijdrage kan 
worden geleverd aan invulling van het begrip woonlastenneutraliteit; 

o voldoende speelruimte voor gemeenten bij de realisatie van maatschappelijke 
opgaven in wijken, buurten en dorpen;

o de regierol van gemeenten; waarbij de afspraken die met het Rijk zijn gemaakt 
rondom de concept Warmtewet over de invulling van deze regierol vooruitlopend op 
de integrale energiewet worden geconcretiseerd.  



 Om voorts over de voortgang van de besprekingen over deze punten te rapporteren tijdens de 
algemene ledenvergadering van juni 2021.

En gaat over tot de orde van de dag.

Namens de gemeente Deventer,

Wethouder C.J. Verhaar

De motie wordt ondersteund door:

 Hengelo


