
 

 

MOTIE ZWIJNDRECHT 
 
Programmeerbare financiering energietransitie 
 
Met het eerder deze maand gepresenteerde Beleidsplan Klimaat laat het Rijk ambities en 
flink aangescherpte doelstellingen zien. Gemeenten hebben een belangrijke rol in het 
behalen van deze doelstellingen. 
De capaciteit die gemeenten hiervoor beschikbaar hebben is beperkt en moet zo optimaal 
mogelijk ingezet worden in de uitvoering.  
De afgelopen jaren heeft het Rijk, met name voor de energietransitie, subsidiemogelijkheden 
beschikbaar gesteld zoals de PAW (aardgasvrije wijken) en de RREW.  
Een soort ‘kansspel’ met grote prijzen, maar beperkte winkans.  
Deelname aan dergelijke ‘kansspelen’ legt een flink beslag op de beschikbare capaciteit van 
gemeenten, zeker voor kleine en middelgrote gemeenten is het indienen van een aanvraag 
een flinke kluif.  
Een realistische balans tussen loterijen en aandacht voor de gemeenten is nodig om de 
doelstellingen uit het Beleidsplan waar te maken. Zoveel mogelijk kracht en effort naar de 
uitvoering, minder naar de ‘loterij met kleine winkans’.  
Zijn wij tegen de ‘kansspelen’ als middel om te leren en te innoveren? Nee, zeker niet. Maar 
het kan en moet wel anders, om gemeenten structurele zekerheden te bieden en de vaart, 
die het gehele klimaatbeleid zo broodnodig heeft, er in te kunnen houden.  
 
Constaterende dat:  
- Het kabinet met het kersverse Beleidsplan Klimaat flinke ambities en aangescherpte 
 doelstellingen neerlegt; 
- Gemeenten in de realisatie een belangrijke rol innemen; 
- De arbeidsmarkt ook voor gemeenten door toenemende krapte wordt gekenmerkt; 
- Het urgentiebesef op het behalen van de klimaatdoelstellingen bij gemeenten groot is. 
 
Overwegende dat:  
- De beschikbare beleids- en uitvoeringskracht van gemeenten zo optimaal mogelijk moet 
 worden ingezet; 
- Subsidies en financieringsmogelijkheden via ‘kansspelen’ met grote prijzen doch kleine 
 winkans een onevenredig groot beslag op gemeentelijke capaciteit legt; 
- Vooral voor kleine en middelgrote gemeenten hierdoor te veel van de schaarse capaciteit 
 weggelekt; 
- Kennisontwikkeling en innovatie op een slimmere, efficiënter wijze vorm kunnen worden 
 gegeven. 
 
Verzoekt het VNG bestuur:  
- Zich hard te maken voor een realistischer balans tussen ‘kansspel, winkans en het 
 capaciteitsbeslag voor gemeenten, zodat de uitvoeringskracht niet onnodig weglekt. 
 
Namens het college van burgemeester & wethouders, 
 
met vriendelijke groet, 
 
 
 
 
Hein van der Loo 
Burgemeester 


