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Citaten Regeerakkoord ‘Vertrouwen in de toekomst”

• Nationaal klimaat- en energieakkoord met doelstellingen voor lange 
termijn (2030) 

• Per regio een plan voor verduurzaming van de gebouwde omgeving om 
te komen tot een programmatische aanpak met een optimale mix van 
energiebesparing, duurzame warmte en duurzame opwekking.  

• Vanaf 2021 worden jaarlijks 50.000 nieuwbouwwoningen aardgasloos 
opgeleverd; bij bestaande bouw worden dan 30.000 tot 50.000 
woningen gasvrij  gemaakt.



Achtergrond: Interbestuurlijk programma (feb 2018):  
Samen aan de slag met Klimaat

• CO2-reductie tot 49 % in 2030  
• 50.000 nieuwbouwwoningen per jaar aardgasvrij  
• In 2021 30.000-50.000 bestaande woningen per jaar aardgasvrij te 

maken of ‘aardgasvrij-ready’ 
• Oplopend naar 200.000 woningen in 2030 

PLUS 
• Actieve handhaving Wet Milieubeheer energie 
• Verduurzaming (eigen) maatschappelijk  vastgoed, scholen (2040) 





Terugblik Klimaatakkoord op hoofdlijnen: juli 2018  

• In juli 2018 akkoord over:  
• inkeerregeling nieuwbouw  

• Aanzet voorstellen voor:  
•  financiering en normering  

• Gebouwgebonden financiering en belastingschuif 
• meer duurzame warmte 

• Nieuwe marktordening voor warmte 
• Actieplannen geothermie, acquathermie 

• startmotor: versnelling via corporaties en maatschappelijk vastgoed 
• Routekaart maatschappelijk vastgoed 

• stappenplan wijkgerichte aanpak



Breed participatieproces

RES - Regionaal 
• Theoretisch en werkelijke 
potentie duurzame bronnen 
• Inzicht ruimtelijke impact en 
energieinfastructuur. 

Leidraad -  Landelijk 
• Feitelijke transparante en gevalideerde data en gegevens  
• Rekenkundige uitgangspunten en aannames  
• Eenduidigheid in format Monitoring -Landelijk, regionaal, 

lokaal 
• Systeemkeuzes en tempo van de 

energietransitie. 
• Eenduidige monitoring voortgang

Uitvoeringsplannen 
Wijken & buurten 

• Definitieve selectie van het 
warmtealternatief 
• Kaders voor 
investeringsbeslissingen 

Afstemming met stakeholders

Transitievisie 
Warmte 
Gemeenten 

• Volgorde en tijdpad aardgasvrije 
wijken 
• Voorsorteren alternatieve 
warmteopties

Omgevings-
visies



PBL analyse en kabinetsappreciatie
PBL 
• Concrete afspraken over financiering en verdeling hiervan 
• Ontwikkelen instrument dat afwachten van gemeenten ontmoedigt 
• Capaciteit, kennis en bevoegdheden bij gemeenten 

Kabinetsappreciatie 
• Gebouwgebonden financiering zoeken naar nieuwe oplossing 
• Kleinere schuif in energiebelasting dan voorgesteld 
• Vasthouden budgettair kader 
• Onderzoeken kansen differentiëren overdrachtsbelasting 
• ISDE voortzetten 
• Wetgevingsagenda



Belangrijke aandachtspunten gemeenten en VNG
De transitie moet haalbaar en betaalbaar zijn 
• Financieringsmogelijkheden voor alle gebouweigenaren  

• Kostendaling door innovaties en opschaling 
• Verhoging aardgasprijs 
• Gebouwgebonden financiering  
• .. 

• Voldoende capaciteit en kennis bij gemeenten voor nieuwe taken 
gebouwde omgeving 

• Verbeterde marktordening warmte 
• Speelveld op orde (voldoende investeringsmogelijkheden corporaties, 

capaciteit andere partijen en uitvoering, duidelijke doelstellingen etc.) 
• Wetgevingsagenda incl. bevoegdheden gemeenten



Vervolg tot aan december
9 opdrachten waarvan VNG gevraagd voor 5 werkgroepen 
• Wijkgerichte aanpak onder voorzitterschap VNG 
• Ontwikkelen van een Leidraad en Expertise centrum warmte 
• Startmotor van corporatiewoningen 
• Utiliteitsbouw (normering, financiering, routekaarten) 
• Marktordening warmte 

Daarnaast: verduurzaming woningen, arrangementen isolatie en 
warmtetechnieken, financiering particuliere woningeigenaren, vraag en 
aanbod duurzame warmte



Vervolgstappen

▪Okt Behandeling in Tweede Kamer 

▪ 15 dec of 1 dec Afronding onderhandelingen, start doorrekening PBL 

Daarna onduidelijk  
Doorlopend  Ambtelijke meedenkgroepen, nieuwsbrieven, ledenbrieven, 
bestuurlijke  roadshow RES



Kennis en leerprogramma voor gemeenten 
• Voor zowel de proeftuinen, kloplopers als alle 380 gemeenten 
• Drie onderdelen:  

• Kennisontwikkeling en expertiseopbouw 
• Bewustwording 
• Signaleren en agenderen 

• Waar mogelijk samen met andere stakeholders vanuit regierol gemeente 
• Gemeenten helpen met de invulling van de regierol (hoe)  
• Kennis en leervragen ophalen en verder brengen, ontwikkelen 

leerproducten, bijeenkomsten, cop’s, leerkringen etc. 
• Verschillende doelgroepen binnen gemeente: ambtelijk, bestuurlijk, 

volksvertegenwoordigers, gemeentesecretaris 
• Kwartiermakersfase, officiële start 2019


