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Tussenoplossingen Remkes en Kabinet

- Gebiedsgerichte aanpak

- Drempelwaarde (0,1 mol ?)

- Salderen

- Aerius nieuw

- Vergunningverlening (NB-Wet)

- Landbouw, mobiliteit, klimaatbossen





Randvoorwaarden aan Klimaatakkoord (BALV 2018)

1: Tempo afhankelijk van haalbaar en betaalbaar voor de samenleving

2: Regierol mogelijk maken door juiste bevoegdheden

3: Vergoeding voor toename in uitvoeringskosten gemeenten

Aanvullend (n.a.v. uitkomsten PBL voorjaar 2019):

• verbreding van het artikel 2 Financiële-verhoudingswet;

• extra tijd om te komen tot RES 1.0;

• afspraken over de marktordening van warmte (en de warmtewet);

• zekerheid over ‘woonlastenneutraliteit’;

• interbestuurlijke afspraken over de toekomstige uitwerking



Tijdspad



Gemeenten al aan de slag

• In vrijwel alle college- en raadsprogramma’s klimaat-/ energieambities

• RES-regio’s gevormd en in werking

• 27 ‘Proeftuinen aardgasvrije wijken’ en veel gemeenten treffen al 
voorbereidingen (nieuwe uitvraag najaar 2019)



Opgaven voor gemeenten: industrie

• RES aansluiten bij aanpak industrie

• Toezicht en handhaving door 

gemeenten

• Triple helix-benadering



Opgaven voor gemeenten: landbouw en –gebruik

• Bossenstrategie

• klimaatambities varkens- en 

zuivelsector mogelijk maken

• Gebiedsprocessen veenweidegebieden



Opgaven voor gemeenten: mobiliteit

• Middelgrootte emissievrije 

stadszones 

• stimuleringsmaatregelen voor 

elektrische voertuigen 

• regionale mobiliteitsplannen 

• Mobiliteitsfonds

• Nationale Agenda Laadinfrastructuur 

wordt € 5 miljoen 

• realisatie van fietsenstallingen 



Opgaven voor gemeenten: elektriciteit/ RES

• Regionale Energiestrategie

• financiële ondersteuning voor industriële 

warmtenetten 

• Meerjarige Missiegedreven

Innovatieprogramma’s 

• Voorfinanciering kosten 

vergunningsaanvragen

• Restwarmteprojecten glastuinbouw 

mogelijk in SDE+



Opgaven gemeenten: gebouwde omgeving

• Transitievisie Warmte

• routekaarten voor CO2-arm maken 

van groepen gebouwen

• Warmtefonds

• Belastingverhoging gas naar elektra

• Gebouwgebonden financiering

• Wetgevingsagenda opgesteld  



Informatie en ondersteuning

Interbestuurlijke programma’s :

• Nationaal programma RES: www.regionale-energiestrategie.nl

• Aardgasvrije wijken: PAW/KLP: www.aardgasvrijewijken.nl

• Expertisecentrum: ECW/ Leidraad: www.expertisecentrumwarmte.nl

• Landelijk communicatienetwerk: LCNK: www.lcnk.nl

VNG:

• VNG: www.vng.nl/klimaatakkoord

• Klimaatnieuwsbrief (- eind 2019)

Inwoners:

• Regionale energieloketten

• www.iedereendoetwat.nl


