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Nummer:  

Onderwerp: Ambities Veenendaal Energieneutraal 

De raad van de gemeente Veenendaal in vergadering bijeen d.d. 5 november 2020

Agendapunt: Programmabegroting 2021 en meerjarenraming 2022-2024
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De Raad, 
gehoord de beraadslaging  

Constaterende dat: 
- De raad in 2017 de ambitie heeft uitgesproken om in 2035 een energieneutrale 

gemeente te zijn. Dat betekent dat de gemeente ernaar streeft om in 2035 evenveel 
duurzame energie op te wekken als er in Veenendaal gebruikt wordt. 

- De gemeente met veel externe stakeholders, zoals woningbouwcorporaties, de 
bedrijvenkring ondernemend Veenendaal (BOV) en zorginstellingen, afspraken heeft 
gemaakt (in de vorm van convenanten) voor het realiseren van de doelen Veenendaal 
Energieneutraal 2035.  

- De gemeente een sleutelrol speel in de energietransitie. 
- Een afname van engagement bij de gemeente leidt tot een afname van engagement bij 

externe stakeholders.  
- De raad bij deze programmabegroting (in beslispunt 5) gevraagd wordt om “De 

doelstelling met betrekking tot Energie Neutraal Veenendaal te verschuiven van 2035 
naar 2050.” 

- Het voortzetten van het huidige beleid in de begroting voor 2021 resulteert in een 
gevraagde investering van €600.000; dit tevens geldt voor de door het college 
voorgestelde variant van 2050; er in het komende jaar qua investeringsbedrag dus nog 
geen verschil is tussen de variant 2035 en 2050.  

- Pas in de meerjarenraming 2022-2024 (die ter kennisgeving aan de raad voorligt) 
zichtbaar wordt gemaakt wat de meerkosten zijn van de ambitie 2035 ten opzichte van 
een vertraging tot 2050. 

- De gemeente de optie Energieneutraal 2040 conform de provinciedoelstelling nog niet 
heeft onderzocht.  

Overwegende dat: 
- Er geen verschil in investeringskosten voor 2021 is als bij het vaststellen van de 

begroting 2021 nog geen keuze wordt gemaakt tussen de huidige koers en ambitie 
2035 of uitstel daarvan; maar gericht op de meerjarenraming 2022 en verder dit besluit 
in 2021 wel genomen dient te worden. Er daarmee een jaar uitstel mogelijk is voor een 
zorgvuldig besluit over een eventuele koersverlegging. 

- De gemeente pas in het voorjaar (na de kabinetsformatie) duidelijkheid krijgt over de 
rijksbijdrage 

- Het college nog niet scherp heeft hoe hoog de uitvoeringslasten zijn en beperkt zich 
hierdoor tot een grofmazige schatting;  

- dit inzicht medio 2021 helderder wordt wanneer de wijkplanning 2022-2025 wordt 
voorgelegd aan de raad en; wanneer het rijk een uitspraak gaat doen over de 
uitvoeringslasten over de periode 2022-2030.  

- Subsidies op duurzaamheid door verschillende instanties over het algemeen worden 
verstrekt zodra er verzoeken liggen o.b.v. concrete plannen die uitgevoerd gaan 
worden. Vb. de afgelopen maand heeft de gemeente subsidie aangevraagd bij 
Provincie Utrecht voor de periode 2020-2021 voor in totaal 122.000 euro en vanuit Het 
Rijk, Food Valley en RRE-regeling heeft de gemeente voor deze periode in totaal 
169.000 euro ontvangen.  

- De Europese Unie middels het Europees Energie Efficiëntie Fonds middelen 
beschikbaar heeft gesteld voor decentrale overheden om duurzame energie projecten 
te subsidiëren van 5 t/m 25 miljoen euro. https://www.eumonitor.nl/9353000/1/
j9vvik7m1c3gyxp/viqnkjuq3yfs 

- De gemeente i.s.m. de EBU nog inspanningen moet gaan verrichten voor het verkrijgen 
van Europese subsidies. 

- Het gewenst is een besluit over de (eventuele) vertraging uit te stellen tot medio 2021 
omdat er pas dan meer zicht is op: 

https://www.eumonitor.nl/9353000/1/j9vvik7m1c3gyxp/viqnkjuq3yfs
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Ondergetekende stelt het volgende amendement voor: 

Beslispunt 5 te vervangen door: 

Op dit moment in de meerjarenraming 2022-2024 uit te gaan van een vertraging van de 
doelstelling Energie Neutraal Veenendaal van 2035 naar 2050, en in de eerste helft van 2021 
(richting kadernota en begroting 2022 en verder) opnieuw een afweging te maken over de 
langetermijn koers en ambitie met betrekking tot Energie Neutraal Veenendaal, waarbij: 

- Naast de huidige koers en ambitie 2035 en de maximale vertraging tot 2050 de variant 
2040 wordt uitgewerkt waarbij per variant gedetailleerd inzichtelijk wordt gemaakt wat 
voor het uitvoeringsprogramma 2022-2025 de kosten en bijbehorende doelstellingen 
zijn; wat de bijdragen (zullen) zijn van het Rijk, Provincie, EU en overige instanties; wat 
de resultaten/ baten zijn van deze inspanningen voor de gemeente en de inwoners van 
Veenendaal.  

- Er maximale inspanningen worden geleverd voor het verkrijgen van aanvullende 
subsidies voor de uitvoering van de energiedoelstellingen, waaronder Europese 
subsidies en een subsidie voor de derde ronde Proeftuinen aardgasvrije wijken. 

- Eventuele financiële meevallers (o.a. vanuit de Rijksbijdrage of subsidies) of het zicht 
daar op worden benut voor het afwenden of zo klein mogelijk maken van de vertraging 
ten opzichte van de huidige doelstelling Energie Neutraal Veenendaal 2035. 
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