Schriftelijke vraag van een lid van de Raad, 4-2-2021. (ex artikel 38 van het Reglement van orde voor
de vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad van de gemeente Boekel)

Onderwerp
Adviesrapport Van Parijs naar praktijk van de Raad voor het Openbaar Bestuur (ROB).

Toelichting
Geacht college van Burgemeester en Wethouders,
Het Klimaatakkoord is een Nederlandse doorvertaling van het wereldwijde Klimaatakkoord van Parijs
uit 2015. In het akkoord staan maatregelen en afspraken tussen bedrijven, maatschappelijke
organisaties en overheden om gezamenlijk de uitstoot van broeikasgassen in Nederland in 2030
ongeveer te halveren (vergeleken met 1990). Het is een van de meest ingrijpende transities ooit in
Nederland en heeft gevolgen voor wonen, werken, verkeer en vervoer, economie, natuur, milieu en
de ruimtelijke inrichting.
De VVD fractie heeft onlangs kennis genomen van het adviesrapport, ‘van Parijs naar praktijk’
uitgevoerd door de ROB en daarbij ondersteund door het adviesbureau AEF.
In dit rapport wordt oa het volgende gesteld: “Voor de uitvoering van het Klimaatakkoord hebben
gemeenten, provincies en waterschappen de komende drie jaar 1,8 miljard euro nodig.”
Verder constateert het ROB oa nog het volgende: “De Raad constateerde nog een ander obstakel
voor het in de praktijk brengen van klimaatmaatregelen. Behalve de energieregio’s van het Nationaal
Programma Regionale Energiestrategie (RES) is er geen platform dat zorgt voor onderlinge
afstemming en coördinatie van de inspanningen van decentrale overheden”
Vraag/vragen:
-

Is het college bekend met dit rapport van het ROB?

-

Ook adviseert de ROB om lokale, regionale en landelijke inspanningen onderling goed af te
stemmen om zicht te houden op het uiteindelijke doel: 49% CO2-reductie in 2030. Inmiddels
heeft de EU in december 2020 besloten deze ambitie op te krikken naar 55% reductie in
2030. Wat heeft deze ambitie voor gevolgen voor dit adviesrapport en de daaraan
gekoppelde cijfers?

-

Zou U aan kunnen geven of er al een doorrekening is voor wat betreft de Boekelse situatie.
Zo ja, zou u de bevindingen zo spoedig kunnen delen met de gemeenteraad. Zo nee, zou u
aan kunnen geven wanneer deze doorrekening plaats gaat vinden?

-

Kan het college aangeven wanneer de kosten doorberekend zullen worden voor de jaren
2024- 2030? Zo nee, bent u voornemens om bij het VNG, vragen te stellen naar aanleiding
van het ontbreken van deze doorberekening voor wat betreft de jaren van na 2024?

-

Voor wat de waterschappen betreft: het ROB adviseert het volgende; de extra
uitvoeringslasten bekostigen met een verhoging van hun eigen heffingen. Wat betekent deze
doorrekening naar de consument concreet voor de Boekelse burger?

-

Deelt het college de visie van het ROB op het door het ROB geconstateerde obstakel voor
wat betreft het in de praktijk brengen van de klimaatmaatregelen en de door de ROB
voorgestelde oplossingsrichting?

-

Omdat het staand beleid is dat nieuwbouw woningen, denk bijvoorbeeld aan de nieuwe
woonwijk, niet meer aangesloten worden op het gas, roept dit de vraag op wat dit betekent
in relatie tot de taakopdracht?

Met vriendelijk dank voor uw beantwoording.
Namens de VVD Boekel-Venhorst fractie,
Nicole Dijcks

De VVD Boekel-Venhorst wenst schriftelijke beantwoording.

