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Adviesnota raad 

Financieren Uitvoeringsprogramma energietransitie gebouwde 
omgeving   
 

Beslispunten 

 

1. De meerjarenbegroting 2023-2026 bij te stellen met de geactualiseerde 

uitvoeringskosten voor activiteiten uit het programma energietransitie gebouwde 

omgeving en toegezegde rijksmiddelen. 

2. In 2023 voor een bedrag van € 1.107.000 uit de algemene vrije reserve een 

bestemmingsreserve “Energietransitie gebouwde omgeving 2023-2026” te vormen. 

 

Inleiding 

 

Op 19 juli 2022 heeft het college het ‘Uitvoeringsprogramma energietransitie 

gebouwde omgeving 2022-2025’ (22b.000311) vastgesteld. Dit uitvoeringsprogramma 

is direct daarna aan uw raad verzonden. En op 11 oktober was een beeldvormende 

vergadering over dit programma. Het uitvoeringsprogramma is het vervolg op de 

eerder door uw raad vastgestelde Transitievisie Warmte en het Beleidskader 

hernieuwbare elektriciteit en besparing. In het uitvoeringsprogramma staat welke 

projecten en activiteiten de komende jaren uitgevoerd worden. En hoeveel capaciteit 

en middelen daarvoor nodig zijn. 

 

Tijdens de begrotingsbehandeling in 2022 was er nog geen zicht op de hoogte van de 

Rijksbijdragen. Daarom kon de financiering van het Uitvoeringsprogramma niet mee in 

de reguliere begrotingscyclus. Het college heeft daarom toen toegezegd om met een 

voorstel te komen op het moment dat er wel meer duidelijkheid was. Dat moment is 

nu aangebroken. Deze adviesnotitie biedt de financiële onderbouwing voor het 

Uitvoeringsprogramma.  

 

Het uitvoeringsprogramma in de context van de Veldhovense energiestrategie 

De Veldhovense energiestrategie is een raamwerk dat bestaat uit meerdere 

elementen. Onderstaand schema maakt duidelijk welke plek het 

Uitvoeringsprogramma daarin inneemt.  
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De Rijksbijdrage bestaat uit twee categorieën 

Voor het financieren van het uitvoeringsprogramma, kunnen we deels rekenen op 

middelen vanuit het Rijk. Die Rijksbijdrage voor het uitvoeren van de taken uit het 

klimaatakkoord, kent grofweg twee categorieën:  

 

 De eerste categorie gaat over het financieren van concrete maatregelen en 

activiteiten voor onze inwoners en/of ondernemers. Dit zijn de zogenaamde 

specifieke uitkeringen, kortweg SPUK. Een voorbeeld hiervan zijn de gelden die 

we ontvangen hebben om inwoners die vanwege de stijgende energieprijzen in 

de problemen komen, te helpen met kleine isolerende maatregelen. De 

omvang van deze specifieke uitkering voor 2023 was op tijd bekend. En 

konden we dus al meenemen in de Programmabegroting 2023.  

 De tweede categorie gaat over het financieren van onze eigen 

uitvoeringskosten: capaciteit, onderzoeken, etc.. Dit was het grote vraagteken 

tijdens de begrotingsbehandeling. Omdat de omvang hiervan toen nog niet 

bekend was, kon het grootste deel van de kosten van het 

uitvoeringsprogramma niet meegenomen worden in de Programmabegroting 

2023.  

 

Met uw raad is afgesproken dat een financieringsvoorstel voor het 

uitvoeringsprogramma ter besluitvorming aan uw raad wordt voorgelegd. Dit zodra er 

meer duidelijkheid is over de Rijksbijdrage voor onze uitvoeringskosten en mede naar 

aanleiding van twee moties. Die duidelijkheid is er nu.  

 

Wijzigingen in het financieringsvoorstel 

In het financieringsvoorstel is naast het invullen van de Rijksbijdrage, een aantal 

wijzigingen doorgevoerd.  Dit ten opzichte van het Uitvoeringsprogramma 2022-2025 

dat afgelopen juli aan uw raad is gestuurd.  

 De belangrijkste wijziging is het opschuiven van de uitvoeringstermijn: van 

2025 naar 2026. Dit simpelweg omdat er sinds het opstellen van het 

programma alweer een jaar is verstreken.  

 Daarnaast is de planning van een aantal projecten aangepast. Dit omdat er 

meer tijd nodig is om mensen te werven en aan te nemen die de uitvoering van 

het programma gaan doen. 
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 Tenslotte zijn de SPUK-activiteiten meegenomen voor inwoners die door 

stijgende energieprijzen in de problemen komen.  

 

Beoogd effect 

 

Onze activiteiten voor energiebesparing, duurzame opwek en het omlaag brengen van 

de C02-uitstoot in de gebouwde omgeving mogelijk maken.  

 

Argumenten 

 

1.1 Met het Uitvoeringsprogramma energietransitie gebouwde omgeving vullen we 

wettelijke taken en onze gemeentelijke beleidsdoelen in 

De Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) heeft zich namens alle 

gemeenten aan het Nationale Klimaatakkoord verbonden. In de Veldhovense 

beleidskaders hebben we de landelijke doelen vertaald naar lokale doelen. In 

het (geactualiseerde) Uitvoeringsprogramma energietransitie gebouwde 

omgeving hebben we voor de periode 2023-2026 inzichtelijk gemaakt hoe we 

deze doelen halen. En welke kosten hiermee gemoeid zijn. 

 

1.2 Het Rijk heeft voor de periode tot en met 2030 een structurele bijdrage in de  

uitvoeringskosten toegezegd 

Met de bijgevoegde brief (22.634711) geeft het Rijk aan voor 2023 tot en met 

2030 structurele middelen beschikbaar te stellen voor de uitvoering van het 

klimaat- en energiebeleid. Daarbij is voor 2023, 2024 en 2025 aangegeven om 

welke bedragen het concreet gaat. Voor de periode na 2025 is aangegeven dat 

dit minimaal gelijk zal zijn aan het bedrag dat in 2023 wordt uitgekeerd. 

  

2.1 De aanpak van de klimaat- en energiecrisis is niet in beton gegoten 

De transitie naar een fossielvrije economie vraagt veel van onze maatschappij 

en van ons als gemeente. De klimaatverandering noopt ons tot snelheid in 

handelen, terwijl de kaders nog volop in ontwikkeling zijn. Europees en 

nationaal wordt er nog hard gewerkt aan nieuwe of aangepaste wet- en 

regelgeving en financieringsconstructies. Om snel in te kunnen spelen op deze 

ontwikkelingen, en daarmee onze inwoners en ondernemers te helpen in deze 

transitie, zijn een meerjarige aanpak en flexibiliteit bij de uitvoering essentieel. 

Het uitvoeringsprogramma is hiervoor een goede basis.  

 

2.2 Een bestemmingsreserve zorgt voor continuïteit en flexibiliteit in de meerjarige 

uitvoering  

De gemeentelijke programmabegroting is, vanwege de jaarlijkse cyclus, gericht 

op planbare en in veel gevallen jaarlijks terugkerende activiteiten. En minder 

geschikt voor transitietrajecten waarbij de kaders en de uitvoering op voorhand 

nog niet 100% vastliggen. Met een bestemmingsreserve is het veel 

eenvoudiger om in te spelen op actuele ontwikkelingen. En om de planning van 

activiteiten en de middelen die daarvoor nodig zijn daarop aan te passen. 

Overigens is in het verleden is in Veldhoven al eerder een bestemmingsreserve 

ingezet.  

 

2.3  Een bestemmingsreserve vergroot enerzijds de slagvaardigheid in de uitvoering  

en anderzijds de inzichtelijkheid voor de Raad in het financiële verloop van de 

energietransitie  

Het uitvoeringsprogramma en de bestemmingsreserve bieden  uw raad de 

komende vier jaar houvast bij het uitvoeren van de energietransitie gebouwde 

omgeving. Door in de jaarlijkse begrotingscyclus de benodigde middelen af te 

zetten tegen de ontvangen Rijksbijdragen, maken we inzichtelijk hoeveel 

middelen er uit de bestemmingsreserve nodig zijn.  
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Kanttekeningen en risico’s 

 

1.1 De begrote kosten omvatten niet alle kosten voor de energietransitie 

Het uitvoeringsprogramma omvat de activiteiten en projecten die we zelf 

oppakken. Of die adviesbureaus voor ons uitvoeren. Investeringskosten 

(bijvoorbeeld voor het verduurzamen van ons eigen vastgoed of onze openbare 

verlichting) en middelen waarmee organisaties of inwoners een bijdrage 

kunnen leveren aan de verduurzamingsopgave, zijn hier niet in meegenomen. 

Als onderdeel van het uitvoeringsprogramma wordt inzichtelijk gemaakt 

hoeveel extra middelen voor deze activiteiten nodig zijn. Zodat uw raad hier in 

de toekomst een besluit over kan nemen.  

 

1.2. Door de krappe arbeidsmarkt wordt het steeds lastiger om geschikt personeel  

te vinden, waardoor de uitvoering mogelijk vertraging op kan lopen 

De laatste jaren is de roep (vanuit gemeenten) om personeel voor de 

uitvoering van klimaat- en energiebeleid, steeds luider geworden. Omdat wij al 

een uitvoeringsprogramma hebben, hebben wij een voorsprong op veel 

gemeenten opgebouwd. Onze uitgangssituatie is daarmee goed. Maar door de 

toenemende krapte wordt het wel lastiger.  

 

2.1. Het instellen van een bestemmingsreserve kan de indruk wekken dat er 

gedurende de uitvoeringstermijn geen financiële bijstellingen meer nodig zijn 

Het afgelopen jaar laat zien dat de (financiële) kaders nog volop in ontwikkeling 

zijn. Zo zijn er twee Rijksprogramma’s vastgesteld die invloed hebben op ons 

takenpakket. Zijn er SPUK-middelen voor de aanpak van energiearmoede 

gekomen. En stelt het Rijk structurele uitvoeringsmiddelen beschikbaar. De 

komende jaren moet blijken in hoeverre nieuwe ontwikkelingen binnen de 

bestemmingsreserve opgevangen kunnen worden. En/of een deel van de 

reserve eventueel niet nodig blijkt te zijn. Dan zal ook blijken of er na 2026 nog 

extra structurele dekking vanuit de eigen middelen nodig is. Ondertussen 

monitoren we jaarlijks de uitgaven en inkomsten. De resultaten hiervan 

koppelen we terug in de begrotingscyclus. 

 

Financiën   

 

Op basis van het uitvoeringsprogramma wordt voorgesteld om de budgetten 

energietransitie (uitgaven en inkomsten) als volgt bij te stellen: 

 

1. De uitgaven worden op basis van het uitvoeringsprogramma met dit voorstel 

opgehoogd met bedragen van:  

 € 439.000 in 2023 

 € 1.186.000 in 2024  
 € 1.216.000 in 2025  
 € 1.464.000 in 2026 

 

2. De inkomsten worden op basis van de Rijksbijdrage met dit voorstel opgehoogd 

met bedragen van: 

 € 790.000 in 2023 

 € 798.000 in 2024  
 € 805.000 in 2025 

 € 805.000 in 2026 

 

3. De jaarlijkse tekorten en overschotten van dit voorstel in de exploitatie worden 

opgevangen met een bestemmingsreserve energietransitie, die in 2023 wordt 

gevormd uit de algemene vrije reserve. Het totaalbedrag (€ 1.107.000) van de 
bestemmingsreserve wordt opgebouwd uit: 

 € 351.000 overschot vanuit de Rijksmiddelen in 2023 
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 € 388.000 tekort in 2024  
 € 411.000 tekort in 2025 

 € 659.000 tekort in 2026 

 

Voor meer informatie, zie ook de uitgebreide uitleg in de bijlage “Toelichting op 

financiën uitvoeringsprogramma energietransitie 2023-2026” (23b.000563). 

 

Communicatie en samenspraak 

 

Er vindt geen specifieke communicatie plaats over het financieren van het 

uitvoeringsprogramma. De komende jaren communiceren we wel intensief voor en 

over de activiteiten en projecten uit het uitvoeringsprogramma. Dit is cruciaal om de 

energietransitie te doen slagen. 

 

Uitvoering / planning 

 

De afgelopen jaren zijn veel projecten en activiteiten uitgevoerd in het kader van de 

energietransitie. Met het beschikbaar stellen van de middelen voor 2023 tot en met 

2026, worden deze activiteiten voortgezet en kunnen nieuwe activiteiten gestart 

worden.  

 

Bijlagen 

 

1. Concept raadsbesluit Financiering uitvoeringsprogramma energietransitie 

gebouwde omgeving (22bs00174) 

2. Brief Rijksoverheid inzake uitvoeringsmiddelen gemeente klimaat- en 

energiebeleid (22.634711) 

3. Toelichting op financiën uitvoeringsprogramma energietransitie 2023-2026 

(23b.000563) 

4. Uitvoeringsprogramma Energietransitie gebouwde omgeving (22b.000311) 

 

 

Resultaat van de behandeling in de oordeelsvormende raad 

 

De fracties VVD en Senioren Veldhoven nemen stuk mee terug ter bespreking in de 

fractie. Als zij er alsnog een hamerstuk van maken dan laten zij dit tijdig aan de griffie 

weten. 

De overige fracties hebben aangegeven dat zij dit voorstel als een Hamerstuk zien. 

 

Toezegging: In elke BuRap wordt de raad op de hoogte gehouden van de financiële 

ontwikkelingen. 

 

Reactie college n.a.v. behandeling in de oordeelsvormende raad 

 

De raad wordt conform toezegging in de BuRaps op de hoogte gehouden van de 

financiële stand van zaken rond het uitvoeringsprogramma. 

 

 

Burgemeester en wethouders van Veldhoven, 

 

 

 

 

 

Eric Bergmeester M.J.A. Delhez 

loco-secretaris burgemeester 
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