Contactgegevens
Gemeente Leeuwarden
Gerard Hendriksma
Postbus 21000
8900 JA Leeuwarden
Tel: 06-31963261
gerard.hendriksma@
leeuwarden.nl
www.g32.nl

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
t.a.v. staatssecretaris S. van Veldhoven
Postbus 20901
2500 EX Den Haag

Behandeld door:
Datum:
Onderwerp:

G. Hendriksma
4 december 2017
Kennismaking G32 stedennetwerk
vergunninghoudersuders

Geachte mevrouw Van Veldhoven,
Allereerst van harte gelukgewenst met uw benoeming tot staatssecretaris van Infrastructuur
en Waterstaat.
Het Stedennetwerk G32, dat inmiddels bestaat uit 40 grote steden met in totaal bijna 5
miljoen inwoners, kan zich volledig vinden in de prioriteiten die het kabinet stelt aan
energietransitie, het halen van klimaatdoelstellingen en het bevorderen van circulaire
economie.
Voor de G32 behoren deze onderwerpen 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.
Wij begrijpen uit de portefeuilleverdeling dat u onder meer verantwoordelijk bent voor het
stimuleren van de circulaire economie. Vooruitlopend op onze kennismaking, vragen wij
daarom uw aandacht voor het volgende.
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Onze inzet is het energievraagstuk te koppelen aan de bouwagenda en circulariteit. Het
verduurzamen van de woningvoorraad biedt een uitgelezen kans om dit vanuit circulaire
principes te doen. Naar de mening van de G32 dient elke woning die energieneutraal wordt
gebouwd of verbouwd tevens zoveel mogelijk circulair gebouwd te worden. Graag
bespreken we met u hoe we tot overeenkomsten kunnen komen die zowel overheden als
het bedrijfsleven tot circulariteit bewegen.
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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