“Minister, investeer in draagvlak voor het Klimaatakkoord”
Voor een succesvolle uitvoering van het Klimaatakkoord is het creëren van draagvlak
essentieel. Uw Kamer vraagt daar geregeld om en dat is ook terecht. Gemeenten,
provincies en waterschappen zetten daarom in op de organisatie van Regionale
Energiestrategieën (RES). Samen met inwoners en bedrijven werken wij aan draagvlak
voor concrete plannen en projecten in de regio die nodig zijn om de nationale ambities te
realiseren. Ambities die geen uitstel kunnen dulden, we moeten aan de slag. De RES is
cruciaal want zorgt voor de noodzakelijke verbinding tussen het nationale klimaatbeleid
en de persoonlijke leefomgeving van de mensen die in het gebied wonen en werken.
Dit proces om te komen tot een regionale energiestrategie vraagt niet alleen tijd, maar
ook om voldoende middelen om met alle partners in de regio het goede gesprek te
organiseren en te voeren.
Klimaatenveloppe
In het regeerakkoord is een enveloppe van 300 miljoen euro per jaar (2018 t/m 2030)
opgenomen op de aanvullende post van het ministerie van Financiën ten behoeve van
klimaat. Voor het onderdeel RES (inclusief wijkaanpak en expertisecentrum
Warmte/RES) heeft het kabinet maar € 20 miljoen uitgetrokken, waarvan in het voorstel
van het Kabinet maar € 12,5 miljoen overblijft voor de RES. Dit is volstrekt onvoldoende
voor deze grote ambitie waar zoveel uitvoeringswaarde aan wordt gehecht. Wij zijn
daarnaast van mening dat deze op een onhandige manier wordt uitgekeerd.
Hieronder willen we dit onderbouwen:
▪

▪

▪

▪

De hoogte van het bedrag is nog niet de helft van de € 55 miljoen euro waar we in
onze gezamenlijke Investeringsagenda als gemeenten, provincies en waterschappen
om hebben gevraagd. Volgens onze berekeningen is dit bedrag structureel nodig om
de opgave adequaat te kunnen uitvoeren.
Bij de toekenning van € 20 miljoen uit de klimaatenveloppe moet worden bedacht
dat van dit bedrag ook nog het expertisecentrum Energie moet worden gefinancierd,
als ook de organisatiekosten voor een Nationaal Programma RES. Daarmee blijft er
slechts € 7,5 miljoen over voor alle 30 regio’s waar deze RES’sen moeten worden
gemaakt en uitgevoerd. Dat betekent 250.000 euro per regio. Twee á drie fte per
regio zal de nationale ambitie helaas niet kunnen vertalen in concrete plannen en
projecten die wij willen realiseren want levert een te langzame aanpak op.
De decentrale overheden zijn al van start gegaan met een ‘kwartiermakersfase RES’
om voorbereid te zijn als begin 2019 de opgave van het Klimaatakkoord in de regio
landt. Het Rijk heeft zich verantwoordelijk gesteld om de afspraken en methodiek
over data op dat moment duidelijk te hebben, zodat de regio’s weten waar ze aan
toe zijn er hoe er gerekend moet worden. Dit is belangrijk voor de vergelijkbaarheid
en optelbaarheid van de RES’sen tot een nationale aanpak. Deze afspraak wordt
onder deze condities niet gehaald. Wij vragen u de minister te verzoeken op zeer
korte termijn extra middelen vrij te maken om begin 2019 duidelijkheid hierover te
kunnen verschaffen aan de regio’s.
De minister lijkt in de brief hierover vooruit te lopen op de manier van besteding,
namelijk via een decentralisatie-uitkering in het Gemeentefonds. Dit is om twee
redenen onhandig en onwenselijk:
a. het is niet in lijn met de afspraken in het Interbestuurlijk Programma (IBP)
waarin is afgesproken dat we hierover gezamenlijk besluiten op basis van een
gezamenlijk voorstel van VNG, IPO en UvW. De minister neemt nu de regie over,
terwijl wij juist inzetten op samenwerking met alle betrokken overheden.

b. Wanneer deze incidentele middelen gebruikt worden voor de uitvoeringslasten
van gemeenten, waar nu een onderzoek vanuit de VNG voor loopt, voorzien we
twee problemen.
1. De middelen zullen zeer snel uitgeput zijn en
2. het is onverstandig om dergelijke structurele kosten te dekken met
incidentele middelen.
In aanloop naar de begrotingsbehandeling van het ministerie van EZK op 6 en 8
november vragen wij uw Kamer daarom om het volgende:
• Verhoog het bedrag aan procesgeld naar 1,8 miljoen euro per RES. Dit is het
benodigde bedrag volgens de decentrale overheden en aangegeven in
Kabinetsaanbod.
• Laat het bedrag niet uitkeren via een decentralisatie-uitkering in het
Gemeentefonds, maar via interbestuurlijk afspraken conform het IBP.
Wij hopen dat u hier aandacht voor wil vragen bij de minister en ons helpt de nationale
ambitie waar te maken met onze inwoners en bedrijven.

