
Collegeadvies VKA bij zaak
Postregistratienummer : 229764/ 229765Besluitenregistratie:

¥ o3>30 Datum inboeken

Openbaar InternetJa NeeGemeente
Woudenberg naar RAAD ORJa Nee

Communicatie Europese regelgevingNee Nee
via COMMISSIE Ja
Anders:

Onderwerp : ledenbrief VNG klimaatakkoord

Advies Kennis nemen van de ledenbrief van VNG over het klimaatakkoord 
Kennis nemen van de buitengewone ALV en VNG bestuursdag op 29 
november a.s. in Nieuwegein 
VKA aanbieden aan de raad

Afdelings-
hoofdAmbtenaar Afdeling Pho GriffierDatum

22-7-2019 J. van Beeck B&O

Additioneel Advies Paraaf:

N.V.T.

Conform
advies

Bespreken OpmerkingenDatum

Burgemeester :C
iG /Wethouder

XWethouder
Wethouder mSecretaris

Datum vergadering B&W:
Besluit:

Agendapunt:

9
Retour naar afdeling op:
Ter archivering aangeboden op:

Geprint op: 22-07-2019 12:07:22uur
C:\Users\joseb\AppData\Local\Temp\Csg5A30617F.docx



blad 2 van 2ledenbrief VNG klinnaatakkoord

Inleiding
Op 28 juni heeft bet kabinet het Klimaatakkoord gepresenteerd. De VNG en andere 
betrokken partijen zullen het Klimaatakkoord nu aan haar achterban voorleggen. Het 
VNG-bestuur legt het Klimaatakkoord ter besluitvorming aan haar achterban voor in de 
Buitengewone ALV van 29 november. In de komende periode zullen zij het gesprek 
aangaan over de betekenis van het Klimaatakkoord voor gemeenten en zullen zij haar 
achterban op de hoogte houden van actuele ontwikkelingen. Besluitvorming in de 
Buitengewone ALV van 29 november geeft de gemeenten en VNG de ruimte voor 
zorgvuldige voorbereiding.

Samenvatting
In de Buitengewone ALV van 30 november 2018 hebben de leden de drie 
randvoorwaarden vastgesteld waaraan het Klimaatakkoord moet voldoen:
1. haalbaarheid en betaalbaarheid van de energietransitie voor de samenleving
2. de juiste bevoegdheden voor gemeenten om hun regierol te kunnen uitvoeren
3. vergoeding van de toename in uitvoeringslasten voor gemeenten.

In de ALV van 5 juni jl. heeft het bestuur aangegeven dat het ontwerp Klimaatakkoord 
van 21 december 2018 naar het oordeel van het bestuur op de belangrijkste 
inhoudelijke gemeentelijke vraagstukken aan deze randvoorwaarden voldoet. Wei is het 
nodig om binnen deze randvoorwaarden te komen tot aanvullende afspraken op de 
volgende punten:

- verbreding van het artikel 2 Financiele-verhoudingswet (FVw) onderzoek naar 
alle sectortafels

- een half jaar extra tijd om te komen tot de eerste versie van de Reglonale 
Energiestrategie (RES 1.0)

- goede afspraken over de marktordening van warmte (en de Warmtewet) ten 
behoeve van succesvolle uitvoerbaarheid van de afspraken
meer zekerheid rondom het VNG-uitgangspunt 'woonlastenneutraliteit'

- aanvullende interbestuurlijke afspraken over de toekomstige uitwerking.

Het VNG bestuur zal het Klimaatakkoord en een preadvies van het bestuur op 1 
november per ledenbrief aan haar achterban voorleggen met het oog op besluitvorming 
in de Buitengewone ALV van 29 november.


