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Geachte Tweede Kamerleden, 

 

Op 31 oktober staat het debat appreciatie voorstel klimaatakkoord op de agenda. Het G40 

Stedennetwerk vraagt graag aandacht voor twee voor de steden essentiële aspecten bij de opgave om 

bestaande woningen te ontkoppelen van het gas, een belangrijke bouwsteen van het klimaatakkoord. 

Deze zijn nodig om onze regierol bij de energietransitie naar bewoners en wijken te kunnen oppakken 

en zo onze bewoners te ondersteunen. 

• De G40 steden pleiten met klem voor snelle uitwerking van financieringsmogelijkheden voor 

huiseigenaren. 

• De G40 steden verzoeken om financiële middelen voor gemeenten voor de uitvoering van de 

energietransitie: groene stadsvernieuwing en energiecoaching op maat. 

 

1. Financieringsmogelijkheden huiseigenaren 

Het eerste aspect waarvoor de G40 steden aandacht vragen is de betaalbaarheid voor huiseigenaren. 

Hier wordt in de kabinetsappreciatie terecht ook aandacht aan gegeven. Uitzicht op concrete uitwerking 

ontbreekt echter nog volledig. Willen wij bewoners mee krijgen in de energietransitie, dan zijn (naast 

andere instrumenten) financieringsconstructies nodig die risico’s uitsluiten en de kosten voor hen 

neutraal houden. De gebouwgebonden financiering lijkt helaas niet mogelijk te zijn. Dit maakt het des te 

belangrijker dat er spoedig zicht komt op andere financieringsmogelijkheden voor huiseigenaren. Anders 

komt het proces niet op gang doordat mensen wel willen maar niet kunnen.  

 

2. Middelen voor groene stadsvernieuwing en energiecoaching op maat 

De G40 steden willen de regie nemen bij de energietransitie. Dit doen we in 2 fases: door groene 

stadsvernieuwing en door energiecoaching op maat.  

 

Groene stadsvernieuwing 

De G40 steden zijn voor ruim drie miljoen woningen verantwoordelijk om de regie te nemen op het 

ontkoppelen van aardgas. Dit zijn gemiddeld 3.000 woningen per stad per jaar tot 2050.  



                                                                                                           
 
   

De gemeente stelt per wijk een plan op voor groene stadsvernieuwing. Een plan voor een alternatieve 

energiebron en infrastructuur.  Dit wordt gedaan met eigen ambtenaren, netbeheerders, de markt en 

vanzelfsprekend met de bewoners. Zij staan centraal in dit proces. 

 

Energiecoaching op maat 

Bewoners van wijken hebben vragen over en hulp nodig bij hun eigen energietransitie. Om hen te 

helpen is individuele begeleiding nodig waarvoor de inzet van wijk- of energiecoaches gewenst is.  

 

De kosten om het beschrevene te realiseren liggen per stad gemiddeld al snel rond €400.000,- per jaar 

aan formatieve lasten. De steden hebben deze middelen én de extra menskracht nu niet beschikbaar. 

Andere gemeenten waarschijnlijk ook niet. In de hoofdlijnen klimaatakkoord en in de kabinetsreactie 

wordt echter niet gesproken over deze benodigde inzet. Ook andere partijen zullen over de benodigde 

instrumenten en middelen moeten beschikken. Om als gemeenten een regierol op te kunnen pakken, 

zal hierin moeten worden voorzien. 

 

Wij hopen dat u deze twee aandachtspunten bij uw beschouwingen kunt meenemen en dat wij snel over 

de voorwaarden beschikken die nodig zijn om in onze steden aan de slag te gaan. Uiteraard kunnen wij 

hierop desgewenst een nadere toelichting geven.  

 

Hoogachtend, 

 

C.Y. Sikkema 

Voorzitter Duurzaamheid G40 Stedennetwerk, Wethouder van Haarlem 

 

 


