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Motie: Relatie met stedelijke vernieuwing uitwerken  De Buitengewone Algemene Ledenvergadering van de VNG, bijeen op 29 november 2019, Constaterende  
• dat nog altijd kwetsbare wijken bestaan, waarvoor een impuls voor wijkgerichte stedelijke vernieuwing nodig is; 
• dat er in wijken sprake is van een stapeling van opgaven en dat gemeenten in de uitvoering integraal werken en daarom zoekende zijn omdat het Rijk vaak sectoraal georganiseerd is; 
• dat er geen specifieke middelen voor wijkgerichte stedelijke vernieuwing vanuit het Rijk meer voorhanden zijn; 
• dat de energietransitie van bestaande woningen betekent dat woningen moeten worden geïsoleerd en gerenoveerd en voorzien van een duurzame warmtebron. Hiermee kan juist de energietransitie een impuls geven aan een bredere wijksgewijze vernieuwing, ook in de openbare ruimte rond woningen en mogelijk in sociaal opzicht; 
• dat nergens in het Klimaatakkoord de relatie tussen de wijksgewijze aanpak, energietransitie en wijksgewijze stedelijke vernieuwing wordt gelegd.  Overwegende  
• dat in het Klimaatakkoord er onterecht vanuit gegaan wordt dat de energietransitie gestart kan worden in de ‘makkelijke’ wijken; 
• terwijl energiearmoede juist het eerst voor dreigt te komen in kwetsbare wijken. En de woningcorporaties vooral in kwetsbare wijken hun startmotorfunctie kunnen vervullen; 
• de energietransitie de drager kan zijn van noodzakelijke stedelijke vernieuwing met een integrale aanpak om zowel ruimtelijke als sociale problemen aan te pakken; 
• het gaat om een samenhangende aanpak die zich richt op de economische structuur, menselijk kapitaal, woon- en leefomgeving, energietransitie en infrastructuur, zoals ook het PBL aangeeft.  
• hierbij zowel de inhoud aandacht dient te krijgen als de financiële aspecten die deze samenhang met zich meebrengen. Daarnaast dient het tempo van energietransitie en stedelijke vernieuwing op elkaar aan te sluiten en ook het bijbehorende instrumentarium aanwezig te zijn.  Verzoekt het bestuur  
• in de onderhandelingen met het Rijk over de verdere uitwerking Klimaatakkoord (onderdeel gebouwde omgeving, energietransitie woningen) de relatie met bredere stedelijke vernieuwing 



in te brengen. En hierbij te pleiten voor een nieuw investeringsprogramma stedelijke vernieuwing, mede in relatie tot de energietransitie; 
• in de algemene ledenvergadering van juni 2020 te rapporteren waartoe de gesprekken met het Rijk over deze relatie met stedelijke vernieuwing hebben geleid en welke mogelijke impuls de steden kunnen gaan geven in de relatie energietransitie en wijksgewijze vernieuwingsaanpak.  En gaat over tot de orde van de dag.  Namens burgemeester en wethouders van Zaanstad, 

  wethouder Duurzaamheid, Energietransitie & Circulaire economie S. Munnikendam   
De motie wordt ondersteund door: 

• Alblasserdam 
• Alphen aan den Rijn 
• Almelo 
• Almere 
• Amersfoort 
• Apeldoorn 
• Assen 
• Beemster 
• Delft 
• Diemen 
• Dordrecht 
• Ede 
• Enschede 
• Emmen 
• Gouda 
• Groningen 
• Haarlem 
• Hardinxveld-Giessendam 
• Heerlen 
• Hengelo 
• Hilversum 
• Hoorn 
• Landsmeer 
• Leeuwarden 
• Lelystad 
• Maastricht 
• Nijmegen 
• Oss 
• Ouder-Amstel 
• Papendrecht 
• Purmerend 
• Roosendaal 
• Schiedam 
• Sittard-Geleen 
• Tilburg 



• Uithoorn 
• Venlo 
• Wormerland 
• Zwolle 
• Zwijndrecht  


