
 

 

 

Aan:   Bestuur van de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) 

Van:  Karin Dekker, wethouder Duurzaamheid gemeente Assen 

Datum:  1 februari 2021  

Onderwerp:  Motie Buitengewone ALV 12 februari 2020 

 

Motie: financiële randvoorwaarden klimaatakkoord II 

 

 

De Buitengewone Algemene Ledenvergadering van de VNG, bijeen op 12 februari 2021,  

 

Constaterende dat: 

 gemeenten veel werk verrichten om Nederland duurzamer te maken.  

 met het klimaatakkoord er een ambitieus plan ligt om Nederland verder te verduurzamen, 

waar wij positief tegenover staan. 

 gemeenten daarin een belangrijke regierol zowel regionaal, lokaal, als op wijk- en 

dorpsniveau willen en kunnen spelen, maar dat dit extra uitvoeringskosten met zich 

meebrengt.  

 de gemeentelijke financiële positie, zoals bekend, zorgelijk is en daarom deze regierol en 

daarmee de gehele energietransitie, in gevaar komt.  

 in het Klimaatakkoord daarom de afspraak is gemaakt dat onder regie van de Raad voor 

Openbaar Bestuur (ROB) een ‘artikel 2-onderzoek’ wordt uitgevoerd. 

 

Overwegende dat: 

 de uitkomsten van dit onderzoek een goed onderbouwd en helder beeld geven van de 

uitvoeringskosten voor gemeenten van het klimaatakkoord, liggend tussen de vijfhonderd 

miljoen en één miljard euro per jaar.  

 dat reële en volledige compensatie van die kosten nodig is om gemeenten hun regierol te 

kunnen laten vervullen en om ons gezamenlijke doel te bereiken: een duurzamer Nederland. 

 maar: als er verder niemand op het toneel staat is het moeilijk om het klimaatakkoord te 

regisseren voor gemeenten. Als huishoudens, netwerkbedrijven, corporaties, bedrijven etc. 

niet een handelingsperspectief hebben voor de investeringen dan is regie niet aan de orde. 

 

Draagt het VNG bestuur op:  

 op korte termijn met het Rijk in gesprek te gaan over de reële en volledige compensatie van 

de uitvoeringskosten waar gemeenten zich mee geconfronteerd zien;  

 en daarbij het ‘artikel 2-onderzoek’ als feitelijke basis te gebruiken. 

 erop in te zetten dat de uitkomsten hiervan in een bestuurlijk akkoord tussen Rijk en 

gemeenten worden vastgelegd.   

 



 

 

 

 er actief voor te lobbyen dat dit onderwerp wordt ingebracht in de onderhandelingen voor 

een nieuw kabinet. 

 daarin ook nadrukkelijk aandacht te houden voor uitvoeringskosten voor andere partijen bij 

het Klimaatakkoord en deugdelijke wet en regelgeving die dat mogelijk maakt, zodat 

gemeenten daadwerkelijk hun regierol kunnen pakken in opgaven die op hen afkomen.   

 

En gaat over tot de orde van de dag.  

 

Namens burgemeester en wethouders van gemeente Assen  

 
 

Karin Dekker 

Wethouder Duurzaamheid Assen  
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