Beschikbare financiële middelen
Inmiddels zijn de volgende financiële middelen beschikbaar gesteld:
•

•

•

•

•

Voor de RES wordt voor de periode 2019-2021 € 12,5 miljoen per jaar beschikbaar gesteld uit
de klimaatenveloppe. Samen met de eerder beschikbaar gestelde middelen van € 30 miljoen
komt het budget voor de RES daarmee uit op € 22,5 miljoen per jaar. Van dit bedrag is € 15
miljoen per jaar beschikbaar voor ondersteuning van de RES regio’s, het overige bedrag wordt
ingezet voor de ontwikkeling van kennis, data infrastructuur en de programmaorganisatie;
Tussen 2018 en 2028 is € 435 miljoen beschikbaar voor het programma Aardgasvrije Wijken. In
totaal is ongeveer € 380 miljoen bestemd voor gemeentelijke proeftuinen. In 2018 en 2019 is
van dit bedrag € 120 miljoen vastgelegd voor de eerste 27 proeftuin-gemeenten;
Vanuit het Warmtefonds komt er tot 2030 jaarlijks € 50 tot € 80 miljoen beschikbaar waarmee
woningeigenaren tot € 25.000 kunnen lenen voor het verduurzamen van hun woning. Het
onderzoek van VNG en Rijk naar woonlastenneutraliteit wordt meegenomen om de middelen uit
het fonds gericht in te kunnen zetten;
Voor de extra taken die gemeenten uitvoeren voor de energietransitie in de gebouwde
omgeving stelt het rijk voor de periode 2019-2021 € 150 miljoen ter beschikking, waarvan € 30
miljoen bestemd is voor de RES. Het resterende bedrag van € 120 miljoen is bedoeld als
tegemoetkoming in de kosten voor alle gemeenten in afwachting van het Klimaatakkoord-brede
artikel 2 FVw-onderzoek naar uitvoeringskosten. Gemeenten kunnen deze middelen inzetten
voor o.a. de Transitievisie warmte;
Er is €75 miljoen beschikbaar voor de realisatie van fietsenstallingen bij openbaar vervoersknooppunten.

Daarnaast zijn afspraken gemaakt over een artikel 2 Wet financiële verhoudingen onderzoek naar
de uitvoeringskosten voor gemeenten over de volle breedte van het Klimaatakkoord. Het bestuur
benadrukt dat dit onderzoek “boter bij de vis” moet opleveren en gemeenten in staat moet stellen
om de verschillende onderdelen van het Klimaatakkoord uit te voeren.
Beoordeling moties door bestuur
Bij het formuleren van zijn preadviezen op de ingediende moties over het Klimaatakkoord heeft het
bestuur, conform het voorstel aan de leden (ledenbrief 1 november 2019) de volgende
uitgangspunten gehanteerd:
• Naar het oordeel van het bestuur zijn voldoende (proces)afspraken gemaakt om te starten met
de eerste fase van Klimaatakkoord;
• Gemeenten gaan in deze eerste fase aan de slag op de onderdelen waarop toereikende
financiële voorwaarden beschikbaar zijn gesteld;
• Indien in volgende fases onvoldoende aan de financiële randvoorwaarden wordt voldaan,
kunnen gemeenten op de betreffende onderdelen het Klimaatakkoord niet geheel en/of niet in
het gevraagde tempo uitvoeren;
• Gemeenten geven zoveel mogelijk van onderop invulling aan de afspraken in het
Klimaatakkoord;
• Het Klimaatakkoord wordt niet amendabel aan de leden ter besluitvorming voorgelegd.
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Overzicht definitieve moties met preadviezen en ontvangen brieven
Het VNG-bestuur heeft zijn preadviezen op de moties vastgesteld en kennisgenomen van drie
ingezonden brieven. Het gaat om de volgende moties en brieven, waarbij steeds het agendapunt
van de Buitengewone ALV is vermeld waarbij de moties en brieven behandeld zullen worden.
De schuingedrukt weergegeven moties zijn nieuw ten opzichte van de ledenbrief van 22 november.
Van enkele laat binnengekomen moties volgt het preadvies van het bestuur ter vergadering.
Ter behandeling bij agendapunt 5 (verantwoording uitvoering moties)
1. Motie “Naar een passende financiering voor de implementatie en uitvoering van de WvggZ”
van 13 gemeenten in de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid
Preadvies: overnemen.
2. Motie “Invoering Wvggz alleen bij voldoende middelen en borging” van de gemeente
Heerenveen e.a.
Preadvies: overnemen.
3. Motie “Afname van sturingsmogelijkheden in de Wmo” van de gemeente Deventer e.a.
Preadvies: overnemen.
4. Motie “Spoedeisende hulp” van de gemeente Lelystad e.a.
Preadvies: overnemen.
5. Motie “Specifieke uitkering sport (compensatie BTW)” van de gemeente Lelystad
Preadvies: overnemen.
6. Motie “Politiesterkte op orde” van de gemeente Utrechtse Heuvelrug
Preadvies: overnemen.
Verder zijn bij agendapunt 5 nog twee brieven ter informatie bijgevoegd:
7. Brief “Gemeentefinanciën (opschalingskorting/zorgvraag sociaal domein) van de gemeente
Zoetermeer e.a.
8. Brief “Veilig thuis” van de gemeente Stein namens de regio Zuid-Limburg
Ter behandeling bij agendapunt 6 (Klimaatakkoord):
9. Motie “Ruimte voor eigenaarschap gemeenschappen bij uitvoering Klimaatakkoord” van de
gemeente Peel en Maas
Preadvies: overnemen.
10. Motie “Relatie met stedelijke vernieuwing uitwerken” van de gemeente Zaanstad e.a.
Preadvies: overnemen.
11. Motie “”Regionale energiestrategieën: wind in de zeilen en schouder aan schouder” van de
gemeente Amersfoort e.a.
Preadvies: overnemen.
12. Motie “Regionale energiestrategieën” van de gemeente Delft.
Preadvies: overnemen.
13. Motie “Klimaatakkoord: succes RES met draagvlak samenleving” van de gemeente Utrechtse
Heuvelrug e.a.
Preadvies: ontraden.
14. Motie “Evalueren frequentie actualiseren RES” van de gemeente Woerden
Preadvies: ter vergadering.
15. Motie “Afbouw bestaande olie- en gaswinning en beperken gaswinning bij warmte” van de
gemeente Woerden
Preadvies: ter vergadering.
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Samenvatting en preadvies motie West-Betuwe over een passende financiering voor de
implementatie en uitvoering van de Wet verplichte ggz (Wvggz).

Indienende gemeente: West Betuwe
Ondersteunende gemeenten: Druten, Heumen, Mook en Middelaar, Neder-Betuwe, Nijmegen,
Tiel, West Maas en Waal, Wijchen, Buren, Culemborg, Beuningen en Berg en Dal.
Status motie: definitief
Strekking van de motie:
Bij het Rijk aandringen op passende financiering voor implementatie en uitvoering van de Wvggz,
Preadvies VNG-bestuur: overnemen.
Toelichting bij het preadvies:
De VNG heeft op basis van artikel 2 WFv een claim bij het Rijk neergelegd. Het Rijk heeft daarop
€ 20 miljoen per jaar structureel toegekend. Daarbij hebben Rijk en VNG de afspraak gemaakt om
te monitoren of de kosten van gemeenten uit deze structurele middelen kunnen worden gedekt.
Daarnaast ontvangt de VNG een subsidie van het ministerie van VWS om de invoering van de wet
bij gemeenten te ondersteunen. Ook kunnen gemeenten bij ZonMw subsidie vragen voor de
regionale coördinatie en implementatie van de Wvggz.
De VNG houdt de uitvoeringskosten nadrukkelijk in het oog en heeft met het ministerie van VWS
de afspraak gemaakt om in de loop van 2020 op basis van actuele cijfers na te gaan of de
uitvoeringskosten uit de structureel toegekende bedragen kunnen worden gedekt.

Samenvatting en preadvies motie Heerenveen e.a. over “Invoering wet verplichte ggz alleen
bij voldoende middelen en borging”
Indienende gemeente: Heerenveen
Ondersteunende gemeenten: aantal Friese gemeenten en Drentse gemeenten (zie motie)
Status motie: definitief.
Strekking van de motie:
Vraag aan VNG om:
- In te blijven zetten voor haalbare en betaalbare invoering Wvggz
- Er bij het Rijk op aan te dringen dat tijdig tekorten als gevolg van de snelle invoering van de
Wvggz worden gecompenseerd
- Zich ervoor in te zetten dat het Rijk verantwoordelijkheid neemt om knelpunten tijdig en met
voldoende financiën aan te pakken en op te lossen
- De implementatie van de Wvggz zowel financieel als inhoudelijk te monitoren en de
gemeenten hierover (bijvoorbeeld per veiligheidsregio) actief te bevragen en te informeren.
Preadvies VNG-bestuur: overnemen.
Toelichting bij het preadvies:
Op de eerste drie punten van de motie zal de VNG zich blijven inzetten om toereikende financiële
randvoorwaarden te realiseren en knelpunten voor gemeenten weg te nemen. De VNG houdt de
uitvoeringskosten nadrukkelijk in het oog en heeft met het ministerie van VWS de afspraak
gemaakt om in de loop van 2020 op basis van actuele cijfers na te gaan of de uitvoeringskosten
uit de structureel toegekende bedragen kunnen worden gedekt.
Ook de oproep aan het bestuur om de implementatie van de Wvggz te monitoren, nemen wij
graag over, ook als het daarbij gaat om gemeenten hierover actief te bevragen en te informeren.

Samenvatting en preadvies motie Deventer over afname van sturingsmogelijkheden in de
Wmo

Indienende gemeente(n): Deventer
Ondersteunende gemeenten: zie motie.
Status motie: definitief
Strekking van de motie:
De motie verzoekt de VNG :
De verantwoordelijk minister op te roepen om de Wmo zo te wijzigen dat gemeenten meer
sturingsmogelijkheden krijgen om burgers die hun ondersteuning zelf kunnen regelen buiten de
Wmo te houden, zodat burgers die hun ondersteuning niet zelf kunnen regelen binnen de
beschikbare budgetten, geholpen kunnen worden door aanbieders die daarvoor een reëel tarief
krijgen en daarbij de bestaande rechtsongelijkheid op te heffen. Dit verzoek ook onder de
aandacht te brengen bij de leden van de Eerste en Tweede Kamer.
Preadvies VNG-bestuur: overnemen.
Toelichting bij het preadvies:
De motie sluit aan bij de lobby van de VNG om meer sturingsmogelijkheden en budget te
verkrijgen om daarmee de Wmo uit te kunnen voeren volgens de uitgangspunten van maatwerk
en eigen verantwoordelijkheid. Sturingsmogelijkheden en behoud van beleidsvrijheid zijn voor
gemeenten des te belangrijker nu het beroep op en de kosten van de Wmo toenemen, terwijl het
budget met deze ontwikkelingen geen gelijke tred houdt. De VNG vraagt hiervoor aandacht in de
bestuurlijke overleggen met de minister en informeert ook het parlement.

Samenvatting en preadvies motie gemeente Lelystad over spoedeisende hulp
Indienende gemeente(n): Lelystad
Ondersteunende gemeenten: Stadskanaal, Nissewaard en Hoogeveen.
Status motie: definitief
Strekking van de motie:
De motie heeft betrekking op de sluiting van ziekenhuizen en spoedeisende hulp voorzieningen en
de effecten die dat heeft op de toegankelijkheid en bereikbaarheid van zorg en op de (extra) druk
op de Wmo. De indiener vraagt de VNG om met het kabinet afspraken te maken over een goede
organisatie van de acute zorg in met name perifere gebieden zonder dat financieringsstromen
daar bij in de weg staan.
Preadvies VNG-bestuur: Overnemen
Toelichting bij het preadvies:
In de medisch specialistische zorg zien we een beweging naar meer centralisatie van
(hoog-)gespecialiseerde zorg met als doel de kwaliteit(sontwikkeling) zo hoog mogelijk te houden.
Dit geldt ook voor de spoedzorg met als gevolg dat gemeenten zien dat locaties voor de
spoedeisende hulp (SEH) gesloten worden. In met name de perifere gebieden leidt dat tot
groeiende zorgen over de toegankelijkheid en bereikbaarheid van spoedzorg. Deze zorgen zijn
terecht en gaan breder dan alleen de spoedzorg, maar hebben betrekking op de juiste zorg op de
juiste plek in bredere zin. Waarbij het onder andere gaat over beschikbaarheid en een
infrastructuur die het langer thuis wonen en het voorkomen van onnodige escalatie ondersteunt.
Tijdens de BALV op 30 november 2018 is de volgende motie over de juiste zorg op de juiste plek
aangenomen: Motie toekomstbestendig zorgsysteem
- Aandacht te vragen voor bredere perspectief van de totale zorgkosten
- In gesprek te gaan met de betreffende bewindspersonen
- Met het kabinet de afhankelijkheden, sturingsmogelijkheden en schakels in beeld te
brengen en te benutten.
- Onderzoeken hoe het sociaal domein een hefboom kan zijn voor ‘de juiste zorg op de juiste
plek’
Hier loopt een aantal acties op waarvan de voortgang is geborgd in de commissie ZJO. Het advies
is om de motie van Lelystad aan deze motie - en dus aan de lopende acties - te verbinden.
Daarmee is de motie van Lelystad een extra signaal aan het kabinet voor de urgentie van dit
onderwerp. Waarbij het dus niet alleen moet gaan om het afbouwen van (dure) voorzieningen,
maar ook om het voldoende en in passend tempo toerusten van de infrastructuur om die afbouw
adequaat op te vangen.
Daarnaast werken de partijen van de hoofdlijnenakkoorden medisch specialistische zorg,
huisartsenzorg en wijkverpleging met elkaar aan een agenda voor de acute zorg. VNG is daar als
partner in het hoofdlijnenakkoord wijkverpleging bij betrokken.

Samenvatting en preadvies motie Lelystad Specifiek uitkering Sport
Indienende gemeente: Lelystad
Status motie: definitief
Strekking van de motie:
Aandringen bij het kabinet op een volledige compensatie van het btw-nadeel dat gemeenten en
sportbedrijven leiden door verruiming van de btw-sportvrijstelling.
Preadvies VNG-bestuur: overnemen
Toelichting bij het preadvies:
Gemeenten hebben voor € 228 miljoen aan aanvragen ingediend voor de Specifieke Uitkering
Stimulering Sport (SPUK). Via de SPUK worden gemeenten en gelieerde sportbedrijven
gecompenseerd voor het btw-nadeel dat zij leiden door de verruiming van de sportvrijstelling in de Wet
omzetbelasting per 1 januari 2019. De SPUK sport voor 2019 heeft een budget van € 185 miljoen.
Op basis van de gemeentelijke jaarcijfers (ergens mei/juni 2020) zal vermoedelijk pas op zijn vroegst
eind 2020 duidelijk zijn wat de gemeenten precies krijgen uitgekeerd. Dit belemmert investeringen in
sportaccommodaties. Aan ons en de Tweede Kamer is zowel door de minister van sport Bruno Bruins
als door staatsecretaris Snel altijd voorgehouden dat het verruimen van de btw-sportvrijstelling
budgettair neutraal zou worden ingevoerd. Hierin past niet dat er uiteindelijk een btw-nadeel zal zijn
voor gemeenten en de sport.
De VNG pleit daarom voor een garantie door het kabinet op volledige compensatie van gemeenten en
sportbedrijven voor 2019 en volgende jaren. Deze motie ondersteunt de inzet van de VNG.

Samenvatting en preadvies motie ‘Politiesterkte op orde’,

Indienende gemeente: Utrechtse Heuvelrug
Ondersteunende gemeente: De Bilt, Veenendaal.
Status motie: definitief
Strekking van de motie:
Oproep aan het bestuur van de VNG om met de minister van Justitie en Veiligheid in gesprek te
gaan over het versneld realiseren van voldoende operationele bezetting en formatie binnen de
gebiedsgebonden basisteams van de Nationale Politie. Daarbij de volgende uitgangspunten te
hanteren:
• Er dient nadrukkelijk een bijdrage in operationele capaciteit gevraagd te worden aan het
ministerie van Defensie om het stelsel bewaken en beveiligen op korte termijn te
versterken.
• De incidentele financiële middelen die het kabinet beschikbaar heeft gesteld moeten
volledig ten goede komen aan het borgen van de inzetbaarheid van de operationele
politiecapaciteit binnen de gebiedsgebonden basisteams van de Nationale Politie.
• Er moet door het rijk extra structureel budget beschikbaar gesteld worden zodat de
korpschef versneld de basisteams op de noodzakelijke operationele sterkte kan brengen.
Preadvies VNG-bestuur: overnemen
Toelichting bij het preadvies:
Onze politie staat onder grote druk omdat het kabinet al meerdere jaren structureel te weinig
investeert in de organisatie en deze tegelijkertijd belast met een veelheid aan extra landelijke
doelstellingen en prioriteiten. Dit gaat ten koste van de veiligheidszorg voor onze inwoners. Er is
een goed beeld van waar de problemen zitten en welke maatregelen en investeringen nodig zijn.
Het is helaas noodzakelijk om hier voortdurend bij het kabinet en de Tweede Kamer aandacht
voor te vragen. Dat doen wij eendrachtig met de Regioburgemeesters. In dat verband verwijzen
we naar de verantwoording van de uitvoering van uw motie ‘Politiesterkte op orde’ van uw
ledenvergadering van juni.
Wij beschouwen deze motie als een steun in de rug en zullen samen met de Regioburgemeesters
het vraagstuk van de te beperkte politiecapaciteit blijven agenderen, waarbij we de in de motie
genoemde oplossingsrichtingen als richtingen zien om het probleem te tackelen maar waarbij we
ook daarbuiten naar oplossingen blijven zoeken met de minister.

Samenvatting en preadvies motie ‘Ruimte voor eigenaarschap gemeenschappen bij
uitvoering Klimaatakkoord’ over de rol van gemeenschappen in duurzame energieprojecten

Indienende gemeente: Peel en Maas
Ondersteunende gemeente: Sluis
Status motie: Definitief
Strekking van de motie
Er wordt geconstateerd dat gemeenschappen, waaronder op het platteland, van oudsher gewend
zijn zelf een sterke rol te vervullen rond leefbaarheid en duurzaamheidsinitiatieven. Vanuit deze
rol wordt ruimtelijke kwaliteit geborgd, komen revenuen van initiatieven ten goede aan de
gemeenschap en wordt de koppeling gelegd met bredere opgaven zoals ‘vitaal platteland’. De
nadruk op gemeentelijke doorzettingsmacht en de actieve opstelling van investeerders gaan
hieraan voorbij.
Het bestuur wordt verzocht om het belang van duurzame energieprojecten vanuit
gemeenschappen te onderschrijven en hiertoe een lobby te starten richting ministeries, waarbij
ook aandacht is voor het laten landen van revenuen in de lokale gemeenschappen.
Preadvies VNG-bestuur
Overnemen.
Toelichting bij het preadvies
Het bestuur onderschrijft het belang van draagvlak in de samenleving en ruimte voor lokale
initiatieven. Ook gedeeld lokaal eigenaarschap bij hernieuwbare energie-opwek, waarbij baten
terugvloeien naar gemeenschappen is belangrijk voor het draagvlak van de transitie. De soms
hevige discussies over windenergie in een aantal delen van het land laat zien dat draagvlak zeker
niet vanzelfsprekend is. De rol van energie- en inwonerscoöperaties en het belang van
“eigenaarschap” bij de inwoners worden in het klimaatakkoord erkend.

Samenvatting en preadvies motie over Stedelijke vernieuwing

Indienende gemeente: Zaanstad
Ondersteunende gemeenten: zie motie.
Status motie: definitief
Strekking van de motie
Oproep aan het bestuur om:
- In onderhandelingen met het Rijk over de verdere uitwerking Klimaatakkoord (onderdeel
gebouwde omgeving, energietransitie woningen) de relatie met bredere stedelijke vernieuwing
in te brengen. En hierbij te pleiten voor een nieuw investeringsprogramma stedelijke
vernieuwing, mede in relatie tot de energietransitie. Het gaat om een samenhangende aanpak
die zich richt op de economische structuur, menselijk kapitaal, woon- en leefomgeving,
energietransitie en infrastructuur, zoals ook het PBL aangeeft. Hierbij dient zowel de inhoud
aandacht te krijgen als financiële aspecten die deze samenhang met zich meebrengen.
Daarnaast dient het tempo van energietransitie en stedelijke vernieuwing op elkaar aan te
sluiten en ook het bijbehorende instrumentarium aanwezig te zijn
- In de ALV van juni 2020 te rapporteren waartoe de gesprekken met het Rijk over deze relatie
met stedelijke vernieuwing hebben geleid en welke mogelijke impuls de steden kunnen gaan
geven in de relatie energietransitie en wijksgewijze vernieuwingsaanpak.
Preadvies VNG-bestuur: overnemen.
Toelichting bij het preadvies
Het bestuur heeft bij de uitvoering van het Klimaatakkoord nadrukkelijk aandacht voor de
specifieke situatie en problematiek binnen delen van de achterban. Dat beperkt zich niet tot het
(groot)stedelijke gebied. Zo is inmiddels ook een motie ontvangen van de gemeente Peel en
Maas, die ingaat op de specifieke problematiek van plattelandsgemeenten.
Stedelijke vernieuwing zal deel blijven uitmaken van de verdere gesprekken met het Rijk. De inzet
van de VNG blijft daarbij gericht op de totstandkoming van een nieuw investeringsprogramma
voor gebieden waar een integrale aanpak nodig is om sociale problematiek, ondermijning en de
energietransitie aan te pakken. Deze problematiek beperkt zich niet tot de grote steden, maar
speelt ook in kleinere steden en kernen. Voor stedelijke vernieuwing komen in ieder geval gelden
beschikbaar via de woningbouw impuls (€ 1 miljard totaal, waarvan een groot deel voor stedelijk
gebied) en de korting op de verhuurdersheffing (€ 1 miljard totaal over een periode van tien jaar).
In de ALV van juni 2020 zullen wij bij de bespreking van de uitvoering van het Klimaatakkoord
ingaan op de relatie met stedelijke vernieuwing alsmede de integrale aanpak.
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Motie Buitengewone ALV 29 november 2019

Motie: Relatie met stedelijke vernieuwing uitwerken

De Buitengewone Algemene Ledenvergadering van de VNG, bijeen op 29 november 2019,
Constaterende
•
•
•
•

•

dat nog altijd kwetsbare wijken bestaan, waarvoor een impuls voor wijkgerichte stedelijke
vernieuwing nodig is;
dat er in wijken sprake is van een stapeling van opgaven en dat gemeenten in de uitvoering
integraal werken en daarom zoekende zijn omdat het Rijk vaak sectoraal georganiseerd is;
dat er geen specifieke middelen voor wijkgerichte stedelijke vernieuwing vanuit het Rijk meer
voorhanden zijn;
dat de energietransitie van bestaande woningen betekent dat woningen moeten worden
geïsoleerd en gerenoveerd en voorzien van een duurzame warmtebron. Hiermee kan juist de
energietransitie een impuls geven aan een bredere wijksgewijze vernieuwing, ook in de
openbare ruimte rond woningen en mogelijk in sociaal opzicht;
dat nergens in het Klimaatakkoord de relatie tussen de wijksgewijze aanpak, energietransitie
en wijksgewijze stedelijke vernieuwing wordt gelegd.

Overwegende
•
•
•
•

•

dat in het Klimaatakkoord er onterecht vanuit gegaan wordt dat de energietransitie gestart kan
worden in de ‘makkelijke’ wijken;
terwijl energiearmoede juist het eerst voor dreigt te komen in kwetsbare wijken. En de
woningcorporaties vooral in kwetsbare wijken hun startmotorfunctie kunnen vervullen;
de energietransitie de drager kan zijn van noodzakelijke stedelijke vernieuwing met een
integrale aanpak om zowel ruimtelijke als sociale problemen aan te pakken;
het gaat om een samenhangende aanpak die zich richt op de economische structuur,
menselijk kapitaal, woon- en leefomgeving, energietransitie en infrastructuur, zoals ook het
PBL aangeeft.
hierbij zowel de inhoud aandacht dient te krijgen als de financiële aspecten die deze
samenhang met zich meebrengen. Daarnaast dient het tempo van energietransitie en
stedelijke vernieuwing op elkaar aan te sluiten en ook het bijbehorende instrumentarium
aanwezig te zijn.

Verzoekt het bestuur
•

in de onderhandelingen met het Rijk over de verdere uitwerking Klimaatakkoord (onderdeel
gebouwde omgeving, energietransitie woningen) de relatie met bredere stedelijke vernieuwing

•
•
•
•
•

Uithoorn
Venlo
Wormerland
Zwolle
Zwijndrecht

Samenvatting en preadvies motie over RES: Wind in de zeilen en schouder aan schouder

Indienende gemeente: Amersfoort
Ondersteunende gemeenten: Almere, Breda, Delft, Dordrecht, Ede, Groningen, Heemskerk,
Heerlen, Landsmeer, Nijmegen, Oss, Tilburg, Zaanstad, Uithoorn.
Ook DB G40 ondersteunt deze motie.
Status motie: definitief
Strekking van de motie
Deze motie roept VNG op om ervoor te zorgen dat het Rijk zich meer zichtbaar achter de doelen
van het klimaatakkoord en de RES schaart. Zodat het duidelijk wordt dat niet alleen lokale
bestuurders voor duurzame energie gaan maar dat dit een ambitie is van gemeenten, provincie en
rijk om daarmee het gezamenlijke doel te behalen. Hiervoor zien zij graag dat er interbestuurlijk
een continue gezamenlijke communicatieaanpak wordt ingericht om de noodzaak en urgentie voor
verduurzamingsmaatregelen uit te leggen aan de diverse doelgroepen.
De VNG moet er in de gesprekken met het Rijk op aandringen dat bewindslieden in mediaoptredens en bij werkbezoeken de noodzaak tot het opwekken van elektriciteit met zonnepanelen
en windmolens blijven benadrukken.
Preadvies VNG-bestuur: overnemen
Toelichting bij het preadvies:
Deze oproep heeft de indiener van deze motie, wethouder Jansen van Amersfoort, ook al gedaan
tijdens een bestuurlijke RES bijeenkomst met minister. De minister heeft aangegeven bereid te
zijn om hier gehoor aan te geven en dit verder met koepels te willen invullen. In het Bestuurlijk
Overleg van 6 november is de toezegging gedaan door de minister om ‘zij-aan-zij te staan’ en de
gezamenlijkheid bij het Klimaatakkoord en de RES te onderschrijven.

Samenvatting en preadvies motie ‘Regionale Energiestrategieën (RES)’ over de Regionale
Energiestrategieën
Indienende gemeente: Delft
Status motie: Definitief
Strekking van de motie
De motie benadrukt dat betrokkenheid van gemeenteraden bij de Regionale Energiestrategieën
essentieel is voor de kwaliteit en legitimiteit van het democratische proces. Voor de korte
tijdspanne om te komen tot de ‘Concept RES’ wordt uitgegaan van een integrale weging door het
College van B en W en enkel het informeren van de gemeenteraad. Hierdoor kennen gemeenten
mogelijk een andere zwaarte/waardering toe aan de Concept RES dan het Nationaal Programma
Regionale Energiestrategieën (NP RES). Het bestuur wordt verzocht:
1. de betrokkenheid van raden en status van de Concept RES te bespreken met het NP RES;
2. erop aan te dringen dat de Concept RES moet worden gezien als tussenstand, nog kan
veranderen en uiteindelijk leidt tot de RES 1.0;
3. het waarderingsproces vorm te geven dat de Concept RES wordt gezien als tussenstand en
dat het proces doorloopt tot de RES 1.0.
Preadvies VNG-bestuur: overnemen
Toelichting bij het preadvies
Decentrale overheden en rijk maken gebruik van de RES om gezamenlijk te komen tot keuzes
voor de opwekking van duurzame elektriciteit, de warmtetransitie in de gebouwde omgeving en de
daarvoor benodigde opslag en energie infrastructuur. In het Klimaatakkoord zijn hiervoor middelen
beschikbaar gesteld van € 22, 5 miljoen per jaar voor de periode 2019-2021.
Draagvlak en democratische legitimiteit zijn nodig in de uitvoering van het Klimaatakkoord en de
Concept RES moet op de juiste wijze worden geduid. Dit is inzet van de gesprekken met het
Nationaal Programma Regionale Energiestrategieën.

Samenvatting en preadvies motie over succes RES met draagvlak samenleving
Indienende gemeente: Utrechtse Heuvelrug
Ondersteunende gemeenten: Bunnik, Lopik en Woerden.
Status motie: definitief
Strekking van de motie:
Deze motie spreekt de zorg uit dat een half jaar weinig tijd is om de concept RES op te stellen in
een goede interbestuurlijke samenwerking en in goede samenwerking met stakeholders
(samenwerken vraagt tijd). De beperkte tijd voor de concept RES heeft gevolgen voor de kwaliteit
van de concept RES en daarmee de mate waaraan de regio’s kunnen voldoen aan de vier
appreciatie kaders van de concept RES (optimale kwantiteit, bestuurlijk en maatschappelijk
draagvlak, ruimtelijke kwaliteit en optimale systeem-efficiency).
Preadvies VNG-bestuur: ontraden
Toelichting bij het preadvies
De VNG heeft in de laatste fase van de onderhandelingen van het Klimaatakkoord extra tijd geëist
voor de RES op verzoek van de leden (dit kwam uit de ronde langs de leden in het kader van de
VNG meerjarenvisie). Ondanks de bezwaren van veel partijen aan de tafel elektriciteit, toegezegd
door de minister. In plaats van een jaar krijgen gemeenten anderhalf jaar voor de RES Hierbij is
uitgegaan van de vaststelling van het Klimaatakkoord in juni 2019 en instemming van betrokken
partijen in oktober 2019. Vanaf oktober gerekend is het anderhalf jaar tot de oplevering van de
RES 1.0 in maart 2021. De VNG heeft er daarna voor gekozen om besluitvorming te laten
plaatsvinden op 29 november.
De regio’s, waaronder de U16, zijn echter alle reeds begonnen aan de RES vóór de zomer van
2019 en sommigen reeds veel eerder. Indien de termijn van indienen nog verder wordt opgerekt
zal dat leiden tot een verslechtering relatie met partijen en daarmee onze positie aan de tafels in
het Klimaatakkoord. Ook zal dit leiden tot vertraging van PBL analyses met een maand (1
september in plaats van 1 augustus) waardoor de koepels nog maar een maand hebben om de
mogelijke restopgave van 35 tWh te verdelen (35 tWh moet op 1 oktober verdeeld zijn).
We delen de zorg en we begrijpen dat het veel tijd kost om een brede maatschappelijke
samenwerking tot stand te brengen en hiermee een gedragen RES te ontwikkelen. Maar niet alles
kan en hoeft in de concept RES. Er wordt niet verwacht dat bijvoorbeeld alle inwoners in de
eerste fase zijn betrokken. Het participatieproces met inwoners gaat na de eerste concept RES
gewoon door. Het is aan de regio om een afweging te maken (of zelf verantwoordelijkheid te
nemen ) in welke partijen/ stakeholders betrokken moeten worden voor het concept RES waarin
een bod wordt gedaan voor het aantal tWh wat de regio kan opwekken. En mocht het in de tijd
niet mogelijk zijn om belangrijke belanghebbenden te betrekken dan begrijpen we dat dit invloed
kan hebben op de hoogte van het bod. In de concept RES wordt ook gevraagd om een toelichting
bij het bod. Deze overwegingen kunnen hierin worden meegenomen.
Hoewel het bestuur veel begrip heeft voor de zorgen van de indieners van de motie, ontraadt het
bestuur deze motie.

Motie Klimaatakkoord: omkering bewijslast bij mijnbouwschade
Aan:

De Algemene Vergadering van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, in
vergadering bijeen op 29 november 2019

Constaterende dat:
• Het rijk de bewijslast bij schade door mijnbouwactiviteiten in het Groninger gasveld
heeft omgekeerd;
• De Technische Commissie Bodemdaling (TCBB) aan de minister van Economische
Zaken en Klimaat heeft geadviseerd om bij kleine velden op land te werken met een
equivalent van de omgekeerde bewijslast;
• Het rijk dit advies in het concept schadeprotocol voor kleine gasvelden op land niet
heeft overgenomen;
Overwegende dat:
• Bewoners in de toekomst in toenemende mate te maken kunnen krijgen met
verschillende operators en verschillende soorten mijnbouwactiviteiten, zoals
zoutwinning, gaswinning en aardwarmtewinning;
• Dat kleine gasvelden ook zorgen voor aardbevingen die in het verleden hebben
gezorgd voor honderden schadegevallen;
• Dat volgens rekenmodellen zich bij kleine gasvelden bevingen kunnen voor doen tot
3,6 op de schaal van Richter en dat dit overeenkomt met de zwaarste beving in
Groningen;
• Dat de ervaring leert dat hvoor bewoners moeizaam is om aan te tonen dat schade door
mijnbouwactiviteiten is ontstaan;
• Het voor bewoners ondoenlijk is om aan te tonen welke schade door welke
mijnbouwactiviteit wordt veroorzaakt.
• Dat er rechtsongelijkheid blijft bestaan tussen de inwoners van Groningen en de rest
van het land.
Verzoekt het VNG-congres om zich uit te spreken voor een equivalent van de omkering van
de bewijslast bij mijnbouwactiviteiten op land, ook buiten Groningen, en dit bij het Rijk en de
Tweede Kamer te blijven bepleiten.
en gaat over tot de orde van de dag.
Hoogachtend,
het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Woerden,
de secretaris,
de burgemeester,

Drs. M.H.J. van Kruijsbergen MBA
Gesteund door:
………………………..
………………………..

V.J.H. Molkenboer

Samenvatting en preadvies motie ‘Duidelijkheid over Warmtewet en toepassing
warmtetransitie’ over de Warmtewet
Indienende gemeente: Deventer
Ondersteunende gemeenten: zie motie.
Status motie: Definitief
Strekking van de motie
De motie draagt het bestuur van de VNG op aan te blijven dringen op intensieve betrokkenheid
van gemeenten bij de totstandkoming van de nieuwe Warmtewet en daarbij onder andere de
volgende aanvullende afspraken te maken in de Warmtewet:
1. Ruimte te laten voor de uitvoeringspraktijk van gemeenten; dit gaat er o.a. over om naast de
bestaande praktijk de keuze op te nemen om publiek eigendom (transport en distributie) van
alle warmte-infrastructuur mogelijk te maken;
2. Een onafhankelijk onderzoek uit te voeren naar de omvang van de (noodzakelijke publieke
bijdrage) voor warmtenetten met het doel deze ‘haalbaar en betaalbaar’ te realiseren, de
uitkomsten van dit onderzoek zijn weerklank te laten hebben in de afspraken tussen
gemeenten en Rijk en bijvoorbeeld mogelijk te maken dat deze (publieke bijdrage) ook kan
worden aangewend door decentrale overheden of overheidsbedrijven;
3. Met het Rijk in overleg te gaan over aanpalende afspraken die voor de uitvoering van belang
zijn maar niet in de Warmtewet behoren, zoals vraagstukken m.b.t. de vormen van beheer,
exploitatie, vormen van aan- en inbesteding, bewonersparticipatie, verbinding met nieuwe
vormen van energie en opslag;
4. met spoed met het Rijk in overleg te reden om te zorgen dat, voor de periode tussen nu en de
formele wijziging van de warmtewet, een werkend handelingsperspectief voor gemeenten om
de doelstellingen van het klimaatakkoord mogelijk te maken;
En de voortgang van de besprekingen over deze punten te rapporteren tijdens de ALV van juni
2020.
Preadvies VNG-bestuur: overnemen
Toelichting bij het preadvies
Het Rijk en de decentrale overheden voeren overleg over de invulling van de nieuwe Warmtewet,
waarbij de in de motie genoemde onderwerpen aan bod komen. In de gesprekken over de
Warmtewet 2.0 wordt ook gesproken over aanvullende financiering om warmtenetten mogelijk te
maken en invulling te geven aan de afspraken in het Klimaatakkoord. Hiertoe wordt ook een
aanvullend onderzoek uitgezet om inzicht te krijgen in de business case van Warmte en de
eventuele ondersteunende benodigde instrumenten en de inzet hiervan.
De motie sluit aan bij de gesprekken over de Warmtewet 2.0 zoals deze tussen het Rijk en de
decentrale overheden worden gevoerd.

Samenvatting en preadvies motie “Corporaties als startmotor voor
duurzaamheidsmaatregelen”

Indienende gemeente(n): Dordrecht (namens G40)
Ondersteunende gemeenten: zie motie.
Status motie: definitief.
Strekking van de motie:
Alle inkomsten uit de verhuurderheffing worden door het Rijk geïnvesteerd in de sociale
huursector voor onder andere verduurzaming van het woningbestand.
Corporaties krijgen de mogelijkheid om in samenwerking met gemeenten en private eigenaren
van gemengd woningbezit een aanpak op te stellen voor verduurzaming van woningen.
Preadvies VNG-bestuur: Overnemen.
Toelichting bij het preadvies
Het bestuur ziet de motie als een ondersteuning van de huidige inzet van de VNG, maar
waarschuwt tegelijkertijd voor hoge verwachtingen op dit punt. Het Rijk is in de afgelopen periode
slechts zeer beperkt bereid gebleken om inkomsten uit de verhuurdersheffing te investeren in
nieuwbouw, onderhoud en verduurzaming van de sociale woningvoorraad.
Op de vorige ALV is een motie over verhuurdersheffing van de gemeente Barneveld
aangenomen, waarin werd gevraagd om bij BZK aan te dringen op inzet van een aanzienlijk deel
van de opbrengsten uit de verhuurderheffing ten gunste van investeringen in nieuwbouw,
onderhoud en verduurzaming van de sociale woningvoorraad. We moeten concluderen dat het
Rijk hier geen gehoor aan heeft gegeven. In de begroting is een impuls van € 100 miljoen per jaar
aangekondigd voor de bouw van nieuwe sociale huurwoningen, door korting op de
verhuurderheffing. Daarnaast komt er een impuls voor flexibele en tijdelijke woningen, die worden
vrijgesteld van verhuurderheffing. Daarmee keert slechts een heel klein deel van de inkomsten uit
de verhuurderheffing (€ 1,7 miljard per jaar) terug in de sector. In het verleden zijn er vergelijkbare
regelingen geweest, onder meer voor verduurzaming. De middelen waren steeds snel op.
Bij de dit jaar afgeronde evaluatie van de Woningwet is geconstateerd dat corporaties meer
mogelijkheden moeten krijgen om bij gemengd bezit (deels corporatie, deels particulieren) tot een
verduurzamingsaanpak te komen. Deze conclusie wordt nu verwerkt in aanpassing van de
Woningwet en het besluit toegelaten instellingen volkshuisvesting.

Samenvatting en preadvies motie Lisse en Noordwijk over financiële randvoorwaarden
Klimaatakkoord

Indienende gemeenten: Lisse en Noordwijk
Status motie: definitief
Strekking van de motie
Oproep aan het bestuur om:
- zorg te dragen voor financieel dekkende condities voor gemeenten bij uitvoering van het
Klimaatakkoord (met rijksgelden) en het monitoren daarvan
- op actieve wijze bij te dragen aan het informeren en betrekken van burgers
Preadvies VNG-bestuur
Overnemen.
Toelichting bij het preadvies
- Het bestuur deelt de zorgen over toereikende financiering en maakt zich, onder meer via het
Artikel 2 FVw onderzoek, sterk om te komen tot toereikende financiële randvoorwaarden.
Uiteindelijk beslissen de leden in een ALV of ledenraadpleging in hoeverre de financiële
randvoorwaarden toereikend zijn en welke gevolgen gemeenten verbinden aan het tekort
schieten van de randvoorwaarden
- De verantwoordelijkheid om burgers te informeren ligt primair bij de gemeenten zelf en bij
maatschappelijke partners in het Klimaatakkoord. Binnen haar verantwoordelijkheden in de
uitvoering van het Klimaatakkoord zet de VNG zich in om hen die rol te laten pakken. Zo
maakt de VNG met de maatschappelijke partners veel werk van participatie, onder meer via
handreikingen voor gemeenten.

Samenvatting en preadvies motie ‘Garantie op financiële randvoorwaarden nodig om
uitvoering door gemeenten over de gehele eerste tranche tot 2030 nu te starten’
Indienende gemeente: Zaanstad
Ondersteunende gemeenten: zie motie.
Status motie: Definitief
Strekking van de motie
De motie constateert dat de ambities van het Klimaatakkoord gedeeld worden en overeenkomen
met de ambities van gemeenten. Hij gaat verder in op de kosten die gemeenten moeten gaan
maken en de onzekerheden die gemoeid zijn met de uitkomsten van het Artikel 2 onderzoek.
Voorts geeft de motie aan dat de opstapeling van taken bij gemeenten ervoor zorgt dat
gemeenten ruimte willen houden om, op basis van nieuwe afspraken nav het Artikel 2 onderzoek,
de afspraken uit het klimaatakkoord als onuitvoerbaar te bestempelen.
Om tot uitvoering te komen van bovenstaande, wordt het bestuur opgedragen:
•

•

•

•
•

met het Klimaatakkoord in te stemmen waarbij de borging van essentiële randvoorwaarden
voor gemeenten voorwaardelijk is voor de uitvoering van het klimaatakkoord en het halen van
de nationale doelen;
in het vervolgproces naar het Rijk duidelijk te maken dat er na het artikel 2-onderzoek
voldoende financiële middelen komen voor gemeenten om de volledige uitvoeringskosten te
dekken;
met het Rijk in gesprek te gaan over de uitvoering van het Klimaatakkoord om zowel de
financiële (o.a. uitvoeringskosten en financiering van onrendabele toppen) als de wettelijke
randvoorwaarden voor gemeenten te borgen en dit vast te leggen in interbestuurlijke
afspraken;
over de voortgang te rapporteren tijdens de algemene ledenvergadering van juni 2020;
uiterlijk op de algemene ledenvergadering van 2021 over het artikel 2-onderzoek en de
voortgang van het Klimaatakkoord te rapporteren.

Preadvies VNG-bestuur: overnemen.
Toelichting bij het preadvies
Het bestuur onderschrijft het dictum en de vraag die aan haar gesteld wordt bij deze motie. De
indienende gemeenten delen het advies van het VNG bestuur: nu van start gaan met de
afspraken uit het Klimaatakkoord maar ruimte houden om het tempo aan te passen op basis van
het al dan niet komen tot goede interbestuurlijke afspraken op de nog openstaande
randvoorwaarden.

gemeente Zaanstad
wethouder
S. Munnikendam
AAN
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DATUM

Motie: Garantie op financiële randvoorwaarden nodig om uitvoering door gemeenten over de
gehele eerste tranche tot 2030 nu te starten
De Buitengewone Algemene Ledenvergadering van de VNG, bijeen op 29 november 2019,
Constaterende
•
•
•
•
•
•

dat we als gemeenten de benoemde doelen en opgaven van het klimaatakkoord erkennen en
dat ze overeenkomen met de ambities van gemeenten;
onderschrijven dat gemeenten een regierol krijgen in de wijksgewijze energieaanpak en
constateren dat hiervoor oplossingen op systeemniveau moeten worden georganiseerd;
er voor gemeenten grote financiële vraagstukken liggen met betrekking tot de regiekosten,
planvormingskosten en initiële uitvoeringskosten tot en met 2021;
dat onzeker is hoe de extra kosten voor de uitvoering van het Klimaatakkoord door
gemeenten er na 2021 uitzien;
in het Klimaatakkoord daarom de afspraak is gemaakt dat onder regie van de Raad voor
Openbaar Bestuur (ROB) een ‘artikel 2-onderzoek’ wordt uitgevoerd;
in het Klimaatakkoord tevens de afspraak is opgenomen dat de uitkomsten door zowel de
Rijksoverheid als de VNG worden overgenomen.

Overwegende
•
•

dat beantwoording van de ‘artikel 2-vraag’ inzicht geeft in de kosten, maar niet in de wijze van
bekostiging en dat over dat aspect ook spoedig helderheid dient te komen;
dat het door de timing van het ROB onderzoek aan een nieuw kabinet zal zijn om gemeenten
te compenseren voor de kosten van uitvoering van het Klimaatakkoord.

Spreekt uit
•

•

onder uitvoeringskosten zoals genoemd in het Klimaatakkoord te verstaan alle (extra) kosten
van nieuwe, extra en geïntensiveerde taken voor gemeenten die voortvloeien uit het
Klimaatakkoord;
tegen de achtergrond van de eerdere overheveling van taken (zoals het sociaal domein), de
oplopende opschalingskorting en de bij het Interbestuurlijk Programma (IBP) achterblijvende
accressen de gemeenten - alvorens (nieuwe) taken te accepteren - harde en concrete
financiële randvoorwaarden met het Rijk willen afspreken. De gemeenten gaan er daarbij
vanuit door het Rijk volledig gecompenseerd te worden voor deze (extra) kosten (zoals tijdens
de ALV van 5 juni 2019 afgesproken rond de unaniem aangenomen motie Stevige borging
gelijkwaardig partnerschap IBP);

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Haarlem
Haarlemmermeer
Hardinxveld-Giessendam
Heemskerk
Heerlen
Hengelo
Het Hogeland
Hilversum
Hoogeveen
Hoorn
Krimpen aan den IJssel
Landsmeer
Leeuwarden
Lelystad
Maastricht
Meppel
Midden-Delfland
Midden-Drenthe
Noordenveld
Nijmegen
Oss
Ouder-Amstel
Papendrecht
Purmerend
Roosendaal
Rijswijk (ZH)
Schiedam
Sittard-Geleen
Tilburg
Tynaarlo
Uithoorn
Utrechtse Heuvelrug
Venlo
Waterland
Westerveld
Wormerland
Zwolle
Zwijndrecht

Samenvatting en preadvies motie Boekel over instemming Klimaatakkoord

Indienende gemeente(n): Boekel
Status motie: definitief
Strekking van de motie
Pas in te stemmen met Klimaatakkoord als is voldaan aan randvoorwaarden
Preadvies VNG-bestuur
Ontraden.
Toelichting bij het preadvies
Het VNG bestuur heeft de leden voorgesteld om in te stemmen met het Klimaatakkoord en in
de eerste fase te starten met de onderdelen waarvoor aan de financiële randvoorwaarden is
voldaan. Voor de onderdelen waarvoor in volgende fases de financiële randvoorwaarden
onvoldoende zijn ingevuld, geldt dat gemeenten die onderdelen niet in hun geheel of niet in het
gevraagde tempo kunnen uitvoeren. Uiteindelijk beslissen de leden hier zelf over in een ALV of
ledenraadpleging.
Het bestuur vindt dat er voldoende (proces)afspraken zijn gemaakt om van start te gaan met de
eerste fase van het Klimaatakkoord en ontraadt het voorstel in de motie om nu nog niet met het
Klimaatakkoord in te stemmen.

Graag ons kenmerk vermelden bij uw reactie.
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Samenvatting en preadvies motie Schiedam over nieuwe afspraken Raamovereenkomst
Verpakkingen
Indienende gemeente: Schiedam
Ondersteunende gemeente: Delft.
Status motie: definitief
Strekking van de motie
Oproep aan het VNG-bestuur om Schiedam en steden met een vergelijkbare situatie (combinatie
van bron- en nascheiding van Plastic verpakkingen, Metalen en Drinkpakken) te steunen in het
vinden van een maatwerkoplossing.
Preadvies VNG-bestuur: overnemen
Toelichting bij het preadvies
De VNG zal zich hard maken voor maatwerkoplossingen en dit structureel ter sprake brengen
binnen het opgerichte Platform Ketenoptimalisatie. De nieuwe afspraken maken het (nog steeds)
mogelijk om te kiezen voor een combinatie van bron- en nascheiding. Het Afvalfonds
Verpakkingen verstrekt, uit het oogpunt van kostenefficiëntie, echter geen ‘dubbele’ vergoeding
voor het verpakkingsafval dat via beide systemen in één inzamelroute wordt ingezameld.

4. Samenvatting en preadvies motie Gooise Meren en Eemnes over nieuwe afspraken
Raamovereenkomst Verpakkingen
Indienende gemeenten: Gooise Meren en Eemnes
Status motie: definitief
Strekking van de motie
De gemeenten Gooise Meren en Eemnes doen in deze motie aan het VNG-bestuur een aantal
voorstellen t.a.v. het onderhandelingsresultaat van de VNG met het verpakkende bedrijfsleven.
De strekking van de motie is dat men zich zorgen maakt over de milieueffecten van de
brongescheiden inzameling, verwerking en transport van huishoudelijk plastic afval.
Daarnaast zetten zij kanttekeningen bij de gecombineerde inzamelstroom van Plastic-, Metaal- en
Drankenkartonverpakkingen (PMD).
In dit kader stellen zij een vijftal zaken voor:
1. Een diepgaande evaluatie uit te voeren ten aanzien van de gecombineerde PMDinzameling en andere inzamelcombinaties alvorens de inzameling van PMD als
uitgangspunt te hanteren
2. Naast brongescheiden inzameling van PMD ook ruimte te laten voor andere
inzamelvormen, omdat in diverse media en onderzoeken in toenemende mate
kanttekeningen worden geplaatst bij de doelmatigheid en zorgen over milieuschade
3. De positie van gemeenten ten aanzien van het beleid van huishoudelijk afval overeind te
houden of te versterken, gelet op de betrokkenheid van burgers bij afvalinzameling
4. Te beogen de relatie te handhaven tussen de kwaliteit van inzamelen en het circulaire
resultaat zodat gescheiden inzameling begrijpelijk blijft voor de consument
5. In lijn met de eerdere motie van de gemeenten Bunschoten, De Ronde Venen, Leusden,
Lopik, Wijk bij Duurstede en Zeist blijvend aandacht te vragen voor het stellen van doelen
die het toepassen van secundaire grondstoffen kan bevorderen.
Preadvies VNG-bestuur: ontraden
Toelichting bij het preadvies:
Kijkend naar de breedte en variëteit van de gedane voorstellen in de motie, volgt een toelichting
per voorstel.
1. Ontraden: Gemeenten bepalen zelf op welke wijze zij afvalstromen gescheiden inzamelen.
In ongeveer 85% van de gemeenten (die plastic aan de bron scheiden) wordt plastic sinds
enkele jaren samen met metaal/blik en drankenkartons ingezameld, de zogenoemde PMDinzameling. In de nieuwe overeenkomst is afgesproken dat het verpakkende bedrijfsleven de
inzamelkosten voor de drie materiaalstromen, anders dan nu het geval is, vergoedt.
Het uitvoeren van een diepgaande evaluatie van de PMD-inzameling is op dit moment niet
aan de VNG. Vooralsnog heeft de VNG geen signalen ontvangen dat hier onder gemeenten
behoefte aan is.
2. Overnemen: Gemeenten kunnen naast de brongescheiden inzameling van plastic, nog steeds
kiezen voor het nascheiden van plastic
3. Overnemen: Gemeenten kunnen hun beleid t.a.v. huishoudelijk afval nog steeds naar eigen
inzicht vormgeven. De nieuwe afspraken bieden, anders dan nu, wel de mogelijkheid om de
rol van gemeenten te beperken tot inzameling. Wanneer een gemeente een grotere rol wil
spelen (t.a.v. sortering en vermarkting) kan dat via een samenwerkingsverband van
gemeenten.

4. Overnemen: De uitlegbaarheid rondom de gescheiden inzameling aan de bron wordt
bevorderd, door communicatie meer te richten op stoorstromen die het sorteerproces
verstoren en te werken met een uniform acceptatieprotocol.
Gemeenten ontvangen in de nieuwe situatie een kostenvergoeding voor de inzameling van
plastic, metaal/blik en drankenkartons, waarbij vergoeding niet wordt berekend over de
hoeveelheid gerecyclede stromen, maar over de ingezamelde stromen. Op die manier komen
ook de ingezamelde niet-recyclebare verpakkingen voor een vergoeding in aanmerking. Ten
eerste leidt dit tot minder verwarring bij de inwoners. Ten tweede leidt dit (in combinatie met
de scherpere EU-doelstelling en tariefdifferentiatie vanuit het Afvalfonds Verpakkingen) tot
een extra prikkel voor het verpakkende bedrijfsleven om deze stroom te reduceren tot een
minimum en daarmee het ‘circulaire resultaat’ te bevorderen.
5. Overnemen: De nieuwe overeenkomst betreft een onderhandelingsresultaat tussen het
Afvalfonds Verpakkingen en de VNG. Aangekondigde EU-regelgeving spreekt ambities uit
t.a.v. het toepassen van secundaire grondstoffen. Implementatie van EU-regelgeving op dit
vlak is aan het ministerie van Infrastructuur & Waterstaat. De VNG zal aandacht blijven
vragen voor het stellen van doelen die het toepassen van secundaire grondstoffen kan
bevorderen.

