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1. De doelstellingen uit de klimaatwet moeten nog vertaald worden in een Regionale Energie 
Strategie, die in 2021 nog vastgesteld moet worden, en DIE vervolgens vertaald naar lokaal 
beleid. 
Waarom loopt het college, met veel financieel risico, vooruit op de RES ? 
 
De gemeente loopt geen financieel risico. De RES gaat over het grootschalig opwekken van 
elektriciteit d.m.v. zon en wind. De routekaart energie gaat over (1) het aardgasvrij-proof maken van 
de gebouwde omgeving (2) Weten hoe de gebouwde omgeving kan omschakelen naar 
hernieuwbare bronnen (3) kleinschalige opwek elektriciteit d.m.v. hernieuwbare bronnen (4) 
reductie energiebehoefte mobiliteit. De RES en de lokale routekaart energie staan dus grotendeels 
los van elkaar (de een gaat over grootschalige opwek, de ander over een route om energieneutraal 
te worden). De RES bepaalt niet wat er in Weert gebeurt. Er is dus ook geen sprake van vooruitlopen 
op de RES omdat het over iets anders gaat. 
 
 
2. U benoemd variant 3 niet in het raadsvoorstel, u heeft het alleen over variant 1 en 2 waarbij 
u variant 2 het meest passend vind voor de financiële positie van de gemeente. 
Welke financiële positie neemt u daarbij als uitgangspunt, de huidige positie of is al 
voorgesorteerd op de bezuinigingen van 2022 ? 
 
In juli is de Weerter Routekaart Energietransitie unaniem vastgesteld. Variant 3 sluit hier niet op aan, 
aangezien hierbij niet wordt ingezet op de door de raad vastgestelde kernwaarden. Daarnaast 
betekent variant 3 in feite “niets doen”. Dat komt niet overeen met de in 2020 vastgestelde ambitie 
om energieneutraal te willen worden. Variant 2 is voorgesteld, omdat met deze variant nog steeds 
de kernwaarden en strategische doelen overeind blijven en dit integraal past binnen de huidige 
financiële positie (begrotingsbehandeling november j.l.) 
 
3. U vraagt middelen voor 2021 en 2022 terwijl u ook stelt dat de raad jaarlijks kan bijsturen, 
hoe ziet u die mogelijkheid tot jaarlijkse sturing ? 
 
Jaarlijks gaan we terug naar de raad. Terugkijken en vooruitkijken. Door de reserve energietransitie 
houdt de raad regie (de raad kan op elk gewenst moment bijsturen). Er wordt geen euro uitgegeven 
zonder goedkeuring van de raad!  
 
4. Onder ‘uitvoering/evaluatie’ in het raadsvoorstel vraagt u om alvast geld te oormerken uit 
de algemene reserve. 
Bedoeld u daarmee de reserve Energietransitie of écht de algemene reserve ? 
Het raadsvoorstel is daar niet duidelijk in. 
 
De reserve energietransitie. De raad heeft al hierop al voorgesorteerd in november met de 
behandeling Nota en Reserves. 
 
5. Weert heeft vanuit de regeling reductie energie (RRE) € 135.000,- rijksgeld aangevraagd 
en ook toegewezen gekregen. 
Dat is erg weinig in vergelijking met andere gemeentes, zo kreeg Cranendonck € 266.000,-, 
Sittard-Geleen € 450.000,- en Venlo € 1,5 miljoen ! 
Waarom heeft Weert zo weinig aangevraagd ? 



Elke gemeente heeft een eigen inschatting gemaakt van plannen die gerealiseerd konden worden 
binnen de beschikbare (ambtelijke) capaciteit en de reeds bestaande plannen of projecten op het 
gebied van energiebesparing in woningen. In Weert was nog geen project, projectgroep of 
bestaande plannen waarop aangehaakt kon worden. We moesten dus bij nul beginnen. Er is gekeken 
naar wat we realistisch achten om ‘verspijkerd’ te krijgen met de huidige capaciteit en kennisniveau 
en hoeveel woningen en woningeigenaren we zouden kunnen bereiken en bereid zouden vinden om 
deel te nemen.  

Met de inzichten van toen meenden wij een onderbouwde en realistische inschatting te hebben 
gemaakt. Achteraf hadden we wellicht hoger kunnen inzetten, hoewel er nog steeds gewerkt wordt 
om voor de deadline de subsidiegelden in te zetten voor de beoogde maatregelen. Het is nog 
onzeker of andere gemeenten al hun plannen daadwerkelijk uitgevoerd kunnen krijgen voor 31 
maart. Indien dit niet het geval is zullen ze (een deel) van de subsidie kwijtraken. 
 
 
6. U gaf in een eerdere bijeenkomst aan dat Weert 1 vd 4 steden is die maar liefst € 1 miljoen 
toegewezen heeft gekregen vanuit de Bouwagenda binnenlandse zaken om een complete wijk 
te gaan verduurzamen. 
Een geweldige prestatie waarmee de Weerter VVD u feliciteert ! 
Waarom vraagt u de raad, als bewakers van de Weerter portemonnee, een financieel zeer 
risicovol traject aan te gaan wanneer u dat ook kunt doen met daarvoor beschikbare 
rijksmiddelen ? 
 
We hebben van het Rijksinnovatieprogramma “De bouwagenda” ca. € 697.250,- euro toegezegd 
gekregen voor een lokale wijkaanpak in lijn met onze routekaart . We hebben dit geld zelfs 
toegezegd gekregen vanwege de routekaart. Argument voor toezegging: “Passende gemeentelijke 
strategie, ervaring en motivatie voor experimenteren”. Aan deze subsidie gelden voorwaarden (zoals 
bij elke subsidie). Een deel van de subsidie mag alleen besteed worden aan een wijkgerichte aanpak 
van een specifieke wijk, door het consortium horend bij de bouwagenda. Het andere deel (€ 
300.000) aan interne menskracht t.b.v. het begeleiden van het project. Dit geld mag dus niet 
besteed worden aan andere uitgaven dan horend bij de routekaart. 
 
Alvast hartelijk dank voor de beantwoording,  
 
Joost Wiezer 
Weerter VVD 
 


