Versnellen naar een
duurzaam Nederland
Praktische wensen van de decentrale overheden aan de Tweede Kamer
De decentrale overheden vragen de Rijksoverheid een impuls te geven aan de uitvoering van de energietransitie. Zoals verwoord in het gezamenlijk aanbod en investeringsagenda van de decentrale overheden
hebben we een nationaal programma met krachtige en verbindende regie nodig. Hierin zullen wij als
gemeenten, provincies en waterschappen, samen met onze inwoners, ondernemers, kennisinstellingen
en maatschappelijke organisaties invulling geven aan de regionale verankering.

Werk in uitvoering
In de regio zetten wij al grote stappen in de verduurzaming van Nederland. Hierin werken we gezamenlijk
aan een gigantische opgave waarbij we het niet zonder
elkaar kunnen realiseren. Op een aantal vlakken hebben we nu uw steun nodig. We doen graag een beroep
op u als Tweede Kamerlid om mee te werken en vaart te
maken met deze omvangrijke klus.

Wat we nodig hebben
1. Regel een nationale bewustwordingscampagne. Elke
inwoner van Nederland is nodig om gezamenlijk het
verschil te maken. Deze publiekscampagne moet
duidelijkheid geven daar waar onzekerheid bestaat,
kansen voor Nederland laten zien en ambitie en
urgentie uitstralen.
2. Geef steun aan de nota van wijziging op de Gaswet
van minister Kamp zodat de gasaansluitplicht voor
nieuwbouwwoningen per 1 januari 2018 vervalt.
3. Geef decentrale overheden de regie om het energiesysteem te verduurzamen. Onderzoek de mogelijkheid tot hergebruik van de bestaande hoofdinfrastructuur voor waterstof en de aanleg van nieuwe
warmtenetten. Geef hierin gemeenten de bevoegdheden om bestaande wijken of straten aan te wijzen
om op termijn van het gas af te halen. Sta netbeheerders toe mee te denken en deze verduurzaming te
realiseren.
4. Zorg voor investeringen in de infrastructuur voor
warmte, zodat een gelijk speelveld ontstaat voor
warmte, gas en elektra. Waardoor decentrale overheden het meest efficiënte en maatschappelijk geaccepteerde energiesysteem mogelijk kunnen maken.
5. Zorg voor de instandhouding van de energieloketten
in de begroting van 2018. Realiseer dat de transitie de
overheden zeer veel tijd en procesgeld kost.
6. Zorg voor een objectgebonden financiering voor de
transformatie van particuliere woningen. De kosten
zijn voor de eigenaren te hoog, zeker als ze op leeftijd
zijn of als woningen onder water staan.
7. Bied snel zekerheid over een aantrekkelijke salderingsregeling, vele businesscases lopen nu onnodig
vast.

8. Harmoniseer

de regelgeving voor energiebesparing
voor het bedrijfsleven. De wetgeving is nu een
lappendeken wat tot inefficiënte uitvoering van de
handhaving leidt en door onduidelijkheid zorgt voor
uitstel van het nemen van maatregelen. Maak er een
gezamenlijke strategie van tussen rijk, provincies en
gemeenten.
9. Sta de waterschappen toe om meer duurzame energie
op te wekken dan zij zelf gebruiken. Vraag de Minister van Economische Zaken om toestemming om dit
mogelijk te maken.
10. Verruim de mogelijkheden van de SDE+ voor techniek neutrale toepassingen, zodat niet alleen vooraf
bepaalde technieken, maar ook innovatieve nieuwe
technieken en opgeschaald kunnen worden en projecten van bijvoorbeeld waterschappen gehonoreerd
kunnen worden.
11. Zorg dat binnen de Europese aanbestedingsregels de
ruimte benut wordt om de energietransitie mogelijk
te maken, onder andere bij de waterschappen.
12. Pas artikel 9e van de Elektriciteitswet aan. De energietransitie vraagt een ander ruimtelijk beleid.
Provincies worden hierin gedwongen om initiatieven
van projectontwikkelaars mogelijk te maken. Ongeacht het draagvlak onder bewoners van het gebied.
13. Zorg voor procesgeld van € 55 miljoen per jaar decentraal uitvoeringskracht en kennisontwikkeling te
organiseren. Regionale overheden staan aan de lat
voor de regionale verankering van de nationale aanpak. Hierbij wordt het bedrijfsleven, kennisinstellingen en ondernemers aangehaakt en wordt draagvlak
georganiseerd voor de energietransitie: dit geld hard
nodig.
14. Ter cofinanciering van investeringen van decentrale
overheden, vragen wij het Rijk om een transitiefonds
van 220 miljoen euro per jaar. Met dit geld kunnen
maatschappelijk waardevolle, maar financieel
onrendabele maatregelen gericht op energietransitie versneld worden, bijvoorbeeld in verband met
binnenstedelijke herstructurering en emissieloos
(openbaar) vervoer. We vragen u als Tweede Kamer
om bij de komende begrotingsbehandeling en tijdens
de formatie hierop voor te sorteren.

