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Betreft: Beantwoording schriftelijke vragen (RvO, artikel 40) over Reserve Warmtevisie

Geachte heer KJoos en mevrouw Van Vliet,

Op 15 maart 2021 heeft u een aantal vragen gesteld over de Reserve Warmtevisie. Hieronder leest u
de beantwoording van uw vragen.

Vraag 1
Op welke gronden baseert het college, dat het maken van wijkplannen door de gemeente Ridderkerk
dient te worden betaald door de Gemeente Ridderkerk (met misschien een bijdrage van de centrale
overheid?)

Antwoord :

De uitvoering van het nationale Klimaatakkoord is een verantwoordelijkheid van vele partijen.
Inwoners, bedrijven en organisaties moeten allemaal hun inzet leveren. Een sleutelrol is echter
weggelegd voor decentrale overheden. Decentrale overheden staan voor een groot deel van de
uitvoering aan de lat. Per sector is in het Klimaatakkoord aangegeven wat hiervoor moet gebeuren.
Voor de sector gebouwde omgeving betekent het dat elke gemeente in 2021 een door de raad
vastgestelde warmtevisie heeft. In 2050 is de gebouwde omgeving voorzien van een niet fossiel
afhankelijke warmtebron. Als tussendoelstelling wordt gehanteerd om in 2030, 20% van de bestaande
gebouwde omgeving aardgasvrij te hebben gemaakt.

Het vaststellen van de warmtevisie is een belangrijke mijlpaal op weg naar 2030.

We hebben hierbij goed gekeken naar de afspraken in het Klimaatakkoord. Op 29 november 2019
hebben gemeenten (bijna unaniem met 99,7%) ingestemd met het Klimaatakkoord tijdens een
Buitengewone Algemene Ledenvergadering van de VNG. We hebben daarbij echter een duidelijke
boodschap voor het Rijk mee gegeven: we kunnen dit niet zonder het Rijk. Om deze reden zijn
onderstaande voorwaarden gesteld aan de instemming van het Klimaatakkoord. De VNG voert
gesprekken met het Rijk over het op orde krijgen van de volgende randvoorwaarden:



Gemeenten en hun partners krijgen de juiste bevoegdheden om hun regierol ook
daadwerkelijk te kunnen uitvoeren.
Het tempo waarin gemeenten met de uitvoering aan de slag kunnen, is afhankelijk van de
mate waarin de energietransitie haalbaar en betaalbaar is voor de samenleving. De
gemeenten staan voor een zorgvuldig proces.
Gemeenten krijgen een vergoeding voor de toename in hun uitvoeringslasten.

Er zit tijdsdruk op vanwege de doelstellingen voor 2030. Volgens een onderzoek van Andersson
Elffers Felix (d,d. september 2020; tussenproduct voor het ROB onderzoek) naar de uitvoeringskosten
van het Klimaatakkoord kost het opstellen van een wijkplan gemiddeld 2 jaar en 6 ä 7 jaar om het uit
te voeren. Daarom moeten we tijdig starten om deze opgave te realiseren. Het moet immers niet ten
koste gaan van de kwaliteit (en kwaliteit van besluitvorming) en draagvlak. Maatschappelijk en
bestuurlijk draagvlak zijn belangrijke pijlers.

Kortom, door nu te starten met kansrijke wijken behouden we het tempo dat nodig is voor 2030 voor
zowel gemeente, maar bijvoorbeeld ook voor onze inwoners, woningcorporaties en initiatiefnemers
van projecten en bieden we de mogelijkheid voor iets meer ruimte voor zorgvuldige (belangen)
afwegingen en participatie.

Het Klimaatakkoord heeft een breed draagvlak bij overheden. De formele besluitvorming over een
tegemoetkoming in de uitvoeringslasten is echter aan een volgend kabinet. We hopen dat
besluitvorming daarover tijdig plaatsvindt, zodat continuïteit in Nederland is geborgd, maar dat
betekent niet dat we deze opgave nu kunnen temporiseren. Natuurlijk betekent dit wel dat indien we
een vergoeding voor de uitvoeringskosten ontvangen, we deze bedragen (alsnog) als dekking
opvoeren voor de plannen in de begroting.

Vraag 2
Echt voor Ridderkerk vindt, dat deze door de overheid opgelegde taak vanuit het Kïimaatakkoord door
de centrale overheid dient te worden gefinancierd. Wij vinden voor dit standpunt mede draagvlak in
een artikel van Raad voor het Openbaar Bestuur Nieuwsbericht 25-07 -2021 van Parijs naar praktijk
7, 8 miljard nodig voor lokale uitvoering Klimaatakkoord waarin met zoveel woorden wordt gezegd: De
Raad adviseert het kabinet: decentrale overheden voor de periode 2022 – 2024 te financieren voor de
uitvoeringskosten van het Klimaatakkoord . In totaal is 1,8 miljard nodig voor de periode 2022 – 2024.
Waarom heeft het college niet overwogen, al dan niet in samenwerking met andere gemeenten, deze
kosten bij de centrale overheid neer te leggen?

Antwoord :

Dit is gedaan tijdens de Buitengewone Algemene Ledenvergadering van de VNG over de instemming
van het Klimaatakkoord op 29 november 2019. Zoals bij vraag 1 beschreven hebben we ingestemd
met het Klimaatakkoord onder drie randvoorwaarden. De gemeente Ridderkerk heeft hiertoe de motie
extra 4 VL inzake Klimaatakkoord mede ondertekend.

Ook bij verscheidene plannen en op verscheidene momenten brengen we dit wederom onder de
aandacht. Zo komt in de RES 1 .0 te staan dat één van de randvoorwaarden om onze ambities te
kunnen verwezenlijken ondersteuning vanuit het Rijk met fïnanOëtímtjeIen is.
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