
 

Aan: Bestuur van de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG)  

Van: Rik Thijs, wethouder energie & klimaat gemeente Eindhoven 

Datum: 03-01-2021  

Onderwerp: Motie ALV 13 januari 2022 

 

Motie uitvoeringskosten gemeenten klimaatakkoord 

 

De Buitengewone Algemene Ledenvergadering van de VNG, bijeen op 13 januari 2022  

 

Constaterende dat:  

• Gemeenten de doelstellingen in het klimaatakkoord hebben onderschreven en een belangrijke rol 

hebben in de verduurzaming van Nederland 

• In het ROB-onderzoek van Parijs naar Praktijk is geconcludeerd dat gemeenten voor de uitvoering van 

het Klimaatakkoord circa €600 mln. per jaar nodig hebben (€ 450 miljoen in 2022 oplopend tot € 599 

miljoen in 2024) 

• Gemeenten bij hun instemming met het Klimaatakkoord als voorwaarde hebben gesteld dat er 

voldoende financiële middelen moeten komen voor gemeenten om de volledige uitvoeringskosten te 

dekken (motie Zaanstad, ALV 2020) 

• Er in de Rijksbegroting voor 2022 slechts €72.5 mln. incidenteel is vrijgemaakt voor de 

uitvoeringslasten voor het klimaatakkoord voor decentrale overheden 

• Er in het coalitieakkoord bekend is gemaakt dat er voor de uitvoeringskosten van decentrale verheden 

en planbureaus die voortvloeien uit het klimaatakkoord en aanvullend klimaatbeleid 800 miljoen euro 

per jaar gereserveerd wordt tot en met 2030, met een ingroeipad in 2023 en 2024. 

 

Overwegende dat 

• Het ROB-advies uitging van een doelstelling 49% CO2-reductie in 2030 terwijl in het coalitieakkoord 

staat vermeld dat:  

o het doel voor 2030 in de Klimaatwet wordt aangescherpt tot 55% CO2 reductie.  

o Het nieuwe kabinet de ambitie heeft zich in haar beleid zal richten op een hogere opgave, te 

weten 60% CO2 reductie in 2030. 

• De opbouw van de uitvoeringsmiddelen zoals die in het regeerakkoord staat tot 2025 aanzienlijk 

langzamer zijn dan de kosten die in het ROB-advies zijn aangegeven waardoor vertraging dreigt te 

ontstaan, en nog onduidelijk is hoe deze middelen onder decentrale overheden worden verdeeld en wat 

de bestedingskaders zijn 

• De belangrijkste taken waar gemeenten voor staan in het klimaatakkoord, de wijkgerichte aanpak en de 

RES’sen, niet genoemd staan in het regeerakkoord, wetende dat gemeenten hun afspraken hierover 

conform planning zijn nagekomen.  

• Daarmee onduidelijkheid ontstaan is over de rol van gemeenten in de uitvoering van het 

Klimaatakkoord  

 

Roept het VNG bestuur op 

• In gesprek te gaan met het rijk over:  

o Hoe de verhoogde doelstelling (55%) en ambitie (60%) voor CO2-reductie in 2030 in het 

coalitieakkoord zich verhouden tot het ROB-advies dat gebaseerd is een lagere CO2-reductie 

(49%) en te onderzoeken wat dit betekent voor de uitvoeringskosten voor het klimaatakkoord 

van gemeenten.  

o Hoe de uitvoeringsmiddelen middelen onder decentrale overheden en planbureaus worden 

verdeeld en daarbij specifiek stilstaan bij het vertraagde ingroeipad ten opzichte van het ROB-

advies 

o De rol van gemeenten in de uitvoering van het Klimaatakkoord 

 

 

  



 


