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Geachte heer Wiebes,
Allereerst van harte gelukgewenst met uw benoeming tot minister van Economische Zaken
en Klimaat.
Het Stedennetwerk G32, dat inmiddels bestaat uit 40 grote steden met in totaal bijna 5
miljoen inwoners, kan zich volledig vinden in de naamgeving van het belangrijke thema
klimaat als onderdeel van uw departement.
Voor de G32 behoren de energietransitie en het realiseren van de klimaatdoelstellingen tot
de hoofdthema’s voor de komende jaren. Dit past geheel bij de constatering dat een sterk en
concurrerend Nederland krachtige en vitale steden nodig heeft. Immers, de stad en de
stedelijke regio vormen de directe leefomgeving van steeds meer inwoners van ons land.
De stad is de plek waar de maatschappelijke dynamiek zich organiseert en waar
veranderingen in de samenleving vorm krijgen. Wij zijn dan ook verheugd dat de nieuwe
regeringscoalitie het belang van de stedelijke regio’s onderkent.
Wij hebben de afgelopen jaren onder het motto ‘doe lokaal, wat lokaal kan’ al nauw
samengewerkt met de rijksoverheid en zien uit naar een samenwerking met u en uw
ambtenaren. Graag nodigen wij u hierbij uit voor een kennismakingsgesprek.
De in het regeerakkoord opgenomen ambities omtrent CO2-reductie van 49% in 2030
sluiten aan bij de inzet van G32. Van groot belang daarbij is het opgenomen nationaal
energieakkoord en de vertaling daarvan in een klimaatwet. Dit geeft richting aan alle
betrokkenen en geeft het wettelijk kader om allen te binden aan gestelde doelen. In de
uitwerking kunnen we daadwerkelijk komen tot een marsroute zonder in mooie intenties te
blijven steken.
Vooruitlopend op onze kennismaking, vragen wij uw aandacht voor het volgende.
1. De energietransitie omvat voor een groot deel het verduurzamen van de gebouwde
omgeving en het loskoppelen van de woningvoorraad van het aardgas. De G32 ziet
een belangrijke rol voor netbeheerders in de energietransitie. Echter, het is voor de
G32 onduidelijk welke mogelijkheden netbeheerders hebben om deze rol te pakken,
mede in het licht van de Wet voortgang energietransitie.
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2. In de energietransitie is een grote rol weggelegd voor decentrale overheden. Dit is
een majeure opgave en de G32 wil haar zorgen uiten over de betaalbaarheid. Een
voorbeeld: er van uitgaande dat een middelgrote stad 2 wijken per jaar aanpakt,
betekent dit alleen al 100 miljoen euro aan proceskosten. De G32-steden gaan
graag met u het gesprek aan om samen met het rijk tot concrete afspraken te
komen in het kader van het interbestuurlijk programma en de besteding van de 300
miljoen euro, zodat de realisatie zo spoedig en efficiënt mogelijk verloopt.
3. Transformatie van woningen vanuit de verplichting om te ontkoppelen van het
aardgas kan een impuls geven aan stedelijke vernieuwing. Onderzoek toont aan dat
grootschalige energiebesparing en opwekking van duurzame energie in de
woningvoorraad positieve neveneffecten heeft voor het economische en sociale
domein. De verplichting tot verduurzaming van de woningvoorraad biedt de
mogelijkheid om tegelijkertijd de vernieuwing van achterstandswijken aan te pakken.
Overigens verwachten van het kabinet nog maatregelen die burgers en
bedrijfsleven over de streep zullen trekken, zoals passende financieringsmogelijkheden, bijdrage voor de onrendabele top en ontzorging door adequate
informatie over voor hen passende opties voor besparing en duurzame energie.
Deze reactie van de G32 wordt ondersteund door de VNG. Wij blijven voorop stellen om
vooral gezamenlijk aan de slag te gaan, in een duurzame samenwerking tussen steden en
de rijksoverheid om de energietransitie te realiseren. Wij wensen u hiermee veel succes en
kijken uit naar een gesprek.

Hoogachtend,

F. Crone
Voorzitter G32 stedennetwerk
Burgemeester van Leeuwarden

C.Y. Sikkema
Voorzitter duurzaamheid G32 stedennetwerk
Wethouder van Haarlem

J.A. Fackeldey
Voorzitter fysieke pijler G32 stedennetwerk
Wethouder van Lelystad
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