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Marieke de Blok, m.blok@assen.nl

Geacht lid van de Kamercommissie,
Op 10 juni bespreekt u in de commissie EZK de voortgang van het klimaat- en energiebeleid. Hiertoe
sturen wij u de oproep aangaande de verduurzaming van gebouwde omgeving. Deze oproep met
concrete voorstellen is ontwikkeld door de grootste 44 gemeenten samen met Aedes, NVDE,
Netbeheer Nederland, Techniek Nederland, MVO Nederland, Natuur & Milieu, Geothermie
Nederland, Warmtenetwerk en HIER.
Onze gemeenten en partners zijn hard bezig om de gebouwde omgeving te verduurzamen maar bij
de uitvoering lopen wij tegen obstakels op. Met het Klimaatakkoord is afgesproken 1,5 miljoen
woningen richting 2030 te verduurzamen, met woonlastenneutraliteit als uitgangspunt. Gemeenten
hebben hier een regierol. Ondanks alle inspanningen maken wij ons zorgen over het tempo waarin
de transitie nu plaats vindt. Gemeenten missen de middelen en instrumentarium om grote slagen te
maken en het tempo hoog te houden. Landelijk flankerend beleid werkt onvoldoende. De inwoners
van onze gemeenten zien zich geconfronteerd met hoge kosten die zich vaak slechts beperkt
terugverdienen.
Samen met bovengenoemde partijen hebben onze gemeenten een maatregelenpakket opgesteld
met mogelijke oplossingen voor deze problematiek. Onze voorgestelde maatregelen zijn:


Een budget in de vorm van vouchers voor bewoners in de aangewezen transitie wijken;
bijvoorbeeld om de eigen woning te isoleren of om in een zonneboiler of warmtepomp te
investeren. Dit budget heeft een zodanige omvang dat deze in belangrijke mate bijdraagt aan
woonlastenneutraliteit.



Geoormerkte teruggave van de verhuurdersheffing aan corporaties voor realisatie van de
verduurzamingsopgave.



Investerings- en subsidie-instrument voor de onrendabele top van warmtenetten en voldoende
subsidiering van duurzame warmtebronnen.



Geleidelijke en beperkte verdere verhoging van de energiebelasting op aardgas, onder
gelijktijdige verhoging van de vaste belastingteruggave. Deze wijziging is gemiddeld
woonlastenneutraal en eveneens budgettair neutraal voor de schatkist.



Uitvoering van de in het Klimaatakkoord gemaakte afspraak dat er landelijke regelgeving komt
die bij breed draagvlak en in het kader van het algemeen maatschappelijk belang de mogelijkheid
biedt om - na een zorgvuldig democratisch proces - de aardgaslevering te beëindigen na
gereedkomen van een betaalbare duurzame warmtevoorziening.



Vaststellen van standaard- en streefwaarden voor energiezuinigheid van woningen opdat voor
bewoners en overheden duidelijk is wat we per woning nastreven met het beleid. Dit voorkomt
dat renovaties nu over een aantal jaar nog een keer (maar dan goed!) uitgevoerd moeten
worden.



Aandacht voor de extra uitvoeringskosten voor gemeenten. Dit is een van de randvoorwaarden
die we hebben afgesproken in het Klimaatakkoord. Uit het onderzoek van de ROB blijkt dat het
verduurzamen van de energievraag uit de gebouwde omgeving een substantiële nieuwe taak is
die gemeenten er niet zomaar bij kunnen nemen. Daar moet een oplossing voor komen.
Vooruitlopend hierop is het noodzakelijk op korte termijn middelen te reserveren voor 2022.
Voor de lopende inzet is tenminste de bekostiging van 70 miljoen noodzakelijk, anders zullen
gemeenten hun inzet moeten staken.

In de bijgevoegde notitie hebben we deze punten verder uitgewerkt.
Wij vragen u de problematiek voor gemeenten en de voorstellen die wij doen om dit op te lossen te
bespreken met de Minister van EZK. Uiteraard lichten we dit graag mondeling verder aan u toe.

Met vriendelijke groet,

Namens de G4 en de G40 gemeenten

Karin Dekker
Wethouder Assen
Voorzitter Themagroep Duurzaamheid van de G40

