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Met ons in gesprek?
085 - 02 18 018
info@eteck.nl
www.eteck.nl

Al 20 jaar lang werken wij aan het  
verduurzamen van de Nederlandse 
warmte- en koudevraag. Met meer dan 
200 projecten door heel Nederland  
bespaarden we 36.262 ton CO2 in 2019. 
 
Graag delen wij onze kennis, zodat ook 
uw gemeente voor 0 kan gaan.  
Nul gebruik van fossiele brandstoffen 
en nul CO2-uitstoot. Neem deel aan  
een van onze (digitale) kennissessies  
en schrijf u in via eteck.nl/kennissessies. 
Samen gaan we voor nul!

 
Bekijk ons filmpje om  
te zien hoe wij gemeenten 
daarbij helpen.

“ Dat weten wij uit ervaring.  
Samen kunnen we de  
uitdaging aan!”

Kom meer te weten 
over duurzame warmte!

Nederland duurzaam  
verwarmen is  

een flinke opgave

Nieuwbouw
 

Groningen 
229 aansluitingen 

 
WKO met aquathermie  

Collectieve warmtepompen

Bestaande bouw
 

Egmond aan Zee 
74 aansluitingen

 
Water/lucht warmtepompen

Gebiedsontwikkeling
 

Hoofddorp
3128 aansluitingen 

 
WKO met aquathermie 

Collectieve warmtepompen

Hydepark

Kennedyflat

Tasmantoren
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‘Financiën gemeenten 
vergen aandacht’

Ollongren wijst erop dat er  afspraken zijn gemaakt om de 
extra coronakosten te  compenseren, en dat er nog wordt 
gesproken over verdere compensatie.  ‘Tegelijk is duidelijk 

 gemeenten aandacht vergt.’ Het kabinet zal de gevolgen van 
de coronacrisis voor gemeenten ‘nauwlettend blijven volgen’.
De Tweede Kamer debatteert op 2 juli met Ollongren over de 

← 

‘We hebben vooral 
beelden van mensen die 
het nooit geweest zijn.’

Burgemeester Jos Wienen (Haarlem) 

 verwacht in zijn stad ‘niet zoveel drukte’ 

over mogelijke foute beelden, OP1 20 juni

Kiesraad: snel helderheid 
inrichting verkiezingen

Dit najaar zijn er eilandsraadsverkiezin-
gen op Sint Maarten en herindelings-
verkiezingen in enkele Groningse en 
 Brabantse gemeenten, volgend jaar 
maart volgen de verkiezingen voor 
de Tweede Kamer. Met het oog op het 
 coronavirus kondigde minister Kajsa 
 Ollongren van Binnenlandse Zaken 
aan dat ze onderzoek doet naar de 
 consequenties van het coronavirus op de 
verkiezingen en de vraag hoe het proces 
aangepast moet worden om dat zo  veilig 
mogelijk te laten verlopen. Mogelijk leidt 
dat tot wijzigingen in het proces die nog 
wettelijk moeten worden vastgelegd.
 
De Kiesraad begrijpt het onderzoek, 
maar wijst erop dat het verkiezings-
proces ‘een uitgebalanceerd resultaat 

van diverse belangen’ is. Aanpassingen 
kunnen, maar moeten zo veel mogelijk 
rekening houden met die balans, aldus 
de raad.

SUGGESTIES
De raad doet alvast een aantal 
 suggesties. Zo zouden gemeenten  extra 
stembureaus kunnen instellen om 

corona drukte te voorkomen. Ook kun-
nen de bureaus ruimer opgezet worden, 
zodat het  makkelijker wordt voor kiezers 
om  anderhalve meter afstand te bewa-
ren. Daarnaast kunnen gemeenten aan 
de inwoners vragen om vrijwillig op een 
bepaald tijdstip te stemmen, om zo de 
drukte te spreiden. Voor een verplich-
ting daartoe is echter een wetswijziging 
nodig. Ook is het een mogelijkheid om 
kiezers de toegang tot een stembureau 
te ontzeggen als ze een gezondheids-
risico vormen. Ook daarvoor is een 
wetswijziging nodig. Datzelfde geldt 
voor briefstemmen, een mogelijkheid die 
 Ollongren momenteel onderzoekt. 

Ook is het dragen van mondkapjes 
in stemlokalen toegestaan, aldus de 
 Kiesraad. Mocht het echter moeilijk zijn 
om een kiezer te identificeren, dan kan 
hij of zij gevraagd worden om het kapje 
even af te doen. Ook kan er ‘uiteraard’ 
de mogelijkheid worden geboden om de 
handen te desinfecteren bij het in- en uit-
gaan van het stemlokaal. ←
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Het aantal verzoeken om een Bibob- onderzoek 
bij bouwvergunningen is in vier jaar tijd 
 vertienvoudigd. 

In ruim de helft van die gevallen is er een ernstig 
 gevaar op crimineel misbruik van de bouwvergun-
ning. Dat staat in het jaarverslag van het Landelijk 
Bureau Bibob (LBB).
Vorig jaar verstrekte het LBB 75 adviezen bij bouw-
vergunningen. In 2016 ging het om slechts zeven 
 verzoeken.  Het LBB ziet een toenemende belang-
stelling voor de mogelijkheid om de Wet Bibob toe 
te passen bij bouwvergunningen. Dat blijkt niet 
alleen uit het aantal verzoeken, maar ook uit het 
feit dat de helpdesk van het bureau er steeds meer 
vragen over krijgt. (RvdD) ←

Voorspel-
model Wmo 
uitgerold
Tijdens een drukbezocht digitaal 
event is het door de gemeente  
Den Haag ontwikkelde Wmo- 
voorspelmodel symbolisch over-
handigd aan de VNG. 

Het model is inmiddels zo beproefd dat 
ook andere gemeenten er gebruik van 
kunnen maken. 
Met de overhandiging door zorg-
wethouder Kavita Parbhudayal (VVD) 
van Den Haag aan Ali Rabarison, 
 directeur Beleid Inclusieve Samenleving 
en Financien van de VNG, is de vereni-
ging nu de trekker van het verdeelmodel 
geworden voor alle gemeenten.
Met het voorspelmodel kunnen gemeen-
ten bestaande data gebruiken om te 
voorspellen in hoeveel jaren mensen 
 gebruik gaan maken van de Wmo – 
waarbij tot wijkniveau kan worden inge-
zoomd – en welke kosten daarmee zijn 
gemoeid. 
Aan de ontwikkeling van het model 
 hebben ook andere gemeenten en VNG 
Realisatie meegewerkt. (LM) ←

Kosten hoger door zonnestroom
Uit de voorlopige invullingen van de Regionale Energiestrategie (RES) door 
de regio’s blijkt dat zij zonne-energie verkiezen boven windenergie. De 
meerkosten van de vergroening van de stroomvoorziening tot 2030 dreigen 
daardoor een miljard euro hoger uit te vallen.

Dat blijkt uit berekeningen die regionale netbeheerders maakten op verzoek 
van NRC Handelsblad. De afgelopen maanden hebben bijna alle energie- 
regio’s hun voorlopige plannen openbaar gemaakt. Daaruit blijkt dat zij wei-
nig zin hebben grote windparken in te plannen, aldus NRC. Veel regio’s sturen 
daarom nu eerder aan op de grootschalige aanleg van zonnepanelen.
Volgens netbeheerders verschuift daardoor de verhouding tussen wind en 
zon op het elektriciteitsnet van 60:40 nu naar 20:80 in 2030. Omdat windtur-
bines drie keer zo veel stroom leveren als zonnepanelen, is de nieuwe verhou-

-
tie van de panelen als voor de aansluiting op het elektriciteitsnet. (MM) ←
Lees op pagina 24: Hoe vullen Zeeland, Wet-Overijssel en Utrecht hun RES in?
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Meer over de commissies en het 
vergaderschema: vng.nl/vereniging

TERUGBLIK COMMISSIE 
RUIMTE, WONEN EN  
MOBILITEIT 
De commissie Ruimte, Wonen en 
Mobiliteit kwam op 5 juni 2020 bijeen. 
Er werd gesproken over corona en 
het openbaar vervoer en over het 
 Programma Stedelijke Transformatie.

CORONA EN OPENBAAR VERVOER
De commissie heeft Jan van Selm 
van DOVA (Decentrale Openbaar 
Vervoer Autoriteiten) uitgenodigd 
om het  onderwerp in te leiden. DOVA 
is een samenwerkingsverband van 
de  provincies en de vervoerregio’s 
Amsterdam en Rotterdam/Den Haag. 
DOVA houdt zich bezig met de conse-
quenties van corona zoals het blijven 
doorrijden, looproutes, de inrichting 
van haltes, beperking van het aantal 

De commissie heeft een aantal 
 vragen: 

 De onderwijscampussen gaan 
weer open. Hoe speelt het open-
baar vervoer daarop in? 
Reactie: Uitgangspunt is dat 
de dienstregeling past bij de 
 vervoervraag. Maar de vraag kan 
ook worden aangepast. Zo is met 
hogescholen afgesproken om van 
11.00 tot 15.00 uur open te zijn.

 De indruk is dat gemeenten buiten 
discussies rond het ov worden 
gehouden. 
Reactie: Dat is onjuist, er is veel 
contact tussen DOVA en de G4 en 
het Gemeentelijk Netwerk voor  
Mobiliteit en Infrastructuur (GNMI).

LOPENDE ZAKEN  
TEKST: VNG

GEMEENTEN STEMMEN 
IN LEDENRAADPLEGING
 
De Algemene Ledenvergadering 
(ALV) 2020 is uitgesteld tot medio 
september. Via een ledenraadple-
ging kunnen gemeenten zich tot 
en met 26 juni 2020  uitspreken 
over een beperkt aantal voorstel-
len, die noodzakelijk zijn voor de 
continuïteit van VNG-activiteiten 

een ledenbrief wordt de uitslag 
van de  ledenraadpleging met de 
leden gedeeld. 

 Hoe voorkomen we dat de 

leiden tot een forse stijging van 
ov-tarieven? 

wordt gevoerd in het Nationaal 
ov-beraad. DOVA ziet het verhogen 
van de ov-tarieven niet als gewens-
te oplossing.

De commissie vindt het goed om 

gemaakte kosten als uitgangspunt 
wordt gehanteerd. Als de kosten niet 
volledig worden gecompenseerd, ont-
staat de neiging om toch extra klanten 
te werven en dat is nu niet gewenst.

Na de commissievergadering is 
 bekend geworden dat het Rijk 

€ 1,5 miljard vrijmaakt voor de ov- 

kosten van het ov voor 2020. De 
resterende 7 procent dragen de 
 vervoerders.

PROGRAMMA STEDELIJKE  
TRANSFORMATIE
De plaatsvervangend voorzitter 

 presenteert het Programma Stede-
lijke Transformatie, waarin de VNG 
deelneemt. De commissie vraagt om 
in het programma aandacht te geven 
aan de combinatie verdichting en 
klimaatadaptatie en aan participatie in 
verdichtingsgebieden.
Verdichten en klimaatadaptatie 
lijken strijdig met elkaar. In Nieuwe-
gein is een goed voorbeeld van een 
project waar dit wel samengaat. De 
gemeente Zaanstad vertelt over haar 
participatie-aanpak bij stedelijke 
transformatie.   

STRATEGIE COMMON 
GROUND
Het VNG-bestuur heeft de Meerjarige 
Transitiestrategie Common Ground 
vastgesteld. In 2020 realiseren we twee 
oplossingen (Registratie Vakantie-
verhuur en het Huishoudboekje) die 
in 2021 moeten werken en voor alle 
 gemeenten beschikbaar zullen zijn 
om in de uitvoeringspraktijk te ge-
bruiken. (Zie ook VNG Magazine van 
12 juni jl.)

Met de informatiekundige visie 
Common Ground gaan gemeenten 
collectief de informatievoorziening 
eenvoudiger, sneller en slimmer in-
richten. Daarmee kunnen gemeenten 

-
lijke opgaven realiseren. De afgelopen 
jaren hebben we de visie vastgesteld, 
een innovatie-aanpak uitgewerkt en 
enkele componenten ontwikkeld.  
Nu moeten we aantonen dat  
Common Ground in de praktijk 
werkt en vaststellen wat nodig is om 
deze oplossingen in het hele land te 
 kunnen gebruiken.
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ACTIE?

N
u de zomer voor de deur staat, blik ik terug op de  eerste 
drie maanden in mijn nieuwe functie als Algemeen 
 directeur. Ik mag een mooie rol vervullen. De belangen 
van gemeenten zijn, zeker nu, enorm bepalend voor de 
manier waarop we ons land besturen. 
Er zijn ook aspecten die ik anders had ingeschat, mede 
door de coronacrisis die ons overvallen heeft. Meer dan 

verwacht, is de financiële problematiek een onderwerp. In alle gesprekken 
die ik voer met burgemeesters, wethouders en raadsleden komt de financiële 
wanhoop ter sprake. Als gevolg van de crisis zijn de uitgaven van gemeenten 
gestegen, terwijl de inkomsten zijn gedaald. De situatie was al kwetsbaar, als 
gevolg van de opschalingskorting en de oplopende kosten in het sociaal do-
mein. Het lijkt soms of we achteraan in de rij staan, als het gaat om financiële 
steun vanuit het Rijk. 

Om de ernst van de situatie duidelijk te maken, hebben meerdere gemeenten 
een brief gestuurd aan het kabinet. ‘We hebben onze begroting sluitend kun-
nen krijgen door 10 miljoen te bezuinigen,’ schrijft Lelystad in zijn brief. ‘Voor 
een gemeente met nog geen 80.000 inwoners is dat een enorm bedrag.’

Ook ’s-Hertogenbosch trekt aan de bel. ‘De geraamde lasten van de  coronacrisis 
kunnen niet enkel binnen de begroting van de gemeente worden opgelost. […] 
Wij rekenen op een constructieve houding van uw kabinet.’

 ‘HET LIJKT SOMS OF 
WE ACHTERAAN IN 

DE RIJ STAAN’

Haarlem is eveneens stellig: ‘Zonder hulp vanuit het Rijk verwachten wij dat 
het voor ons niet mogelijk is om in 2020 tot houdbare gemeentefinanciën te 
komen en onze stad vitaal te houden.’

De brieven liegen er niet om. En er zijn er veel meer, postzakken vol. Als er 
niets gedaan wordt aan de benarde financiële positie van gemeenten, dan 
raakt de bankrekening leeg. ‘Als we een bedrijf waren, zou je ons haast failliet 
kunnen noemen,’ zei de Middelburgse wethouder Johan Aalberts onlangs in 
het Algemeen Dagblad. En zo simpel is het, helaas.

Vanuit de VNG doen we er alles aan om de problemen van gemeenten bij het 
Rijk voor het voetlicht te brengen. In aanloop naar het overleg in de Tweede 
Kamer over de gemeentelijke financiën op 2 juli hebben wij een position paper 
voorbereid met harde eisen. Want de financiële positie van veel gemeenten is 
te kwetsbaar. Zonder gemeenten valt ons land om. Dit is lokale problematiek 
die niet meer lokaal kan worden opgelost. Ik reken op een luisterend oor voor 
het verhaal van gemeenten, anders moeten er acties volgen. ←

Leonard Geluk

Algemeen directeur VNG 

leonard.geluk@vng.nl, @GelukLeonard

COMMENTAAR

LTR_P007_LTR-TSVNG-11-2020   7 22-6-2020   16:57:57



8
MAGAZINE
2020

TEKST: MARTEN MUSKEE | BEELD: JAAP SPIEKER

A
rjen Brander stelt voorop dat de belangrijkste 
vragen niet liggen op het vlak van de technologie, 
maar op het sociale vlak. Wie bezit, wie profiteert, 
welke rol krijgen inwoners toebedeeld en hoe groot 
is hun zeggenschap? De meeste beleidsdocumenten 
over de energietransitie staan vol met adviezen 
over draagvlak onder de inwoners. Het Fries Sociaal 

Planbureau (FSP)  verbindt dat thema in het rapport Energie in draagvlak 
aan het Friese  burgerperspectief. Het stuk valt onder het project Sociale 
Staat van de Friese energietransitie waarmee het planbureau de komende 
jaren inzichtelijk wil maken wat de inwoners van Friesland voelen, den-
ken en doen met betrekking tot de energietransitie. Met die informatie 
 kunnen gemeenten volgens Brander de wensen en zorgen van alle inwo-
ners  meewegen in de keuzes voor de energietransitie. 

Is er meer draagvlak als inwoners perspectief zien? 

‘De overgang naar aardgas was een technisch vraagstuk dat binnen tien 
jaar was afgerond. Bij de huidige transitie is het niet meer mogelijk om 
vanuit de techniek en infrastructuur te denken, centraal een besluit te 
nemen en vervolgens een netwerk uit te rollen. De gebouwde omgeving, 
het netwerk en het landschap veranderen. Dat is een maatschappelijke 

ER ZIJN VERHALENDE BESTUURDERS NODIG OM INWONERS 
MEE TE KRIJGEN IN DE ENERGIETRANSITIE. ONDERZOEKER 
 ARJEN BRANDER VAN HET FRIES SOCIAAL PLANBUREAU VOERT 
 BEVOLKINGSONDERZOEK UIT NAAR HET DRAAGVLAK EN 
 BURGERPERSPECTIEF BIJ DE ENERGIETRANSITIE. 

THEMA ONDERZOEK FRIES SOCIAAL PLANBUREAU

transitie die om acceptatie en 
investeringsbereidheid vraagt. 
Dit raakt de directe leefomgeving 
van mensen en komt tot achter de 
voordeur binnen. Tegelijkertijd  
is er geen instrumentarium om 
huishoudens van het aardgas  
af te dwingen.
‘De overheid kan niet anders dan 
inwoners in dit proces mee nemen. 
Het succes van de transitie staat of 
valt met de bereidheid van burgers 
hierin mee te gaan. Maak daarom 
precies duidelijk wat het hun op-
levert.’ 

Ruim driekwart van de  inwoners 

vindt het tegengaan van 

 klimaatverandering belangrijk, 

maar een grote meerderheid 

biedt ook weerstand tegen de 

‘Vertel 
een 

goed verhaal’
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‘Er is geen instrumentarium 
om huishoudens van het 
aardgas af te dwingen’
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Wie  
is...

Arjen Brander 
is onder-

zoeker bij het 

Fries Sociaal 

 Plan bureau en 

leidt het onder-

zoeksproject 

Sociale staat  

van de Friese  

energietransitie.

‘Inwoners hebben 
 allerlei ideeën over de 
energietransitie’

benodigde veranderingen in het Friese landschap. 

Ik zie nog geen draagvlak.

‘Er is een gedeeld besef dat we tegen de grenzen 
aanlopen en daar iets aan moeten doen. Dat zegt 
echter niet meteen iets over de invulling daarvan, en 
over wie de prijs daarvoor moet betalen. Steun voor 
hernieuwbare energie brengt niet automatisch met 
zich mee dat mensen specifieke maatregelen in hun 
woonomgeving of in hun eigen woning meteen accep-
teren of toejuichen. Inwoners willen weten hoe hun 
inspanningen zich verhouden tot de inspanningen 
van grote bedrijven, de luchtvaart of bijvoorbeeld 
Duitsland, waar men juist op aardgas overstapt. Voor 
het draagvlak zijn dit belangrijke vragen, zeker als 
de overheid wil dat inwoners investeren in duurzame 
maatregelen.’ 

Daarom beveelt u bestuurders aan om verhalend 

te zijn?

‘De behoefte om het over dat grote plaatje te hebben 
komt telkens naar voren in ons onderzoek. Meerdere 
studies laten zien dat het gevoel van rechtvaardig-
heid het beste voorspelt of mensen iets acceptabel 
vinden of niet. Inwoners moeten het idee hebben 
dat het  beleid eerlijk is en dat het iedereen in gelijke 
mate treft. De nationale en internationale context 
leidt  ertoe dat mensen sceptisch zijn. Dat vraagt om 
een goed  verhaal van de overheid met de argumenten 
voor bepaalde keuzes. Het is niet vanzelfsprekend 
en logisch dat mensen in de eigen provincie zaken 
accepteren, die elders op een andere manier worden 
geregeld.’  
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‘De complexiteit van de 
energietransitie voedt het 
gevoel van onzekerheid’

Bijna de helft van de inwoners van Friesland vindt 

de snelheid waarmee de gebouwen aardgasvrij 

gemaakt moet worden te ambitieus. 

Naast de rechtvaardigheidsvragen maken mensen 
zich zorgen over de betaalbaarheid en de beschikbare 
alternatieven. De een kan de veranderingen die de 
transitie vraagt wel betalen, de ander heeft een kleine 
beurs en een oude woning. We verliezen op de lange 
termijn de transitiekracht als de overheid die ongelijk-
heden niet structureel oppakt. Vragen daarover wor-
den nog te weinig beantwoord. Er is sprake van sub-
sidies en leningen, maar hoe effectief en structureel 
zijn die? Misschien blijven de groepen die dit wellicht 
het hardst nodig hebben, daarvan wel verstoken. Niet 
iedereen kan en moet straks tegelijk van het gas af. 
In het beleid is straks de vraag welke groep daar als 
eerste de kans toe krijgt. Er valt iets voor te zeggen om 
de groep achterblijvers prioriteit te geven. Het  Sociaal 
en Cultureel Planbureau wijst op het  mattheuseffect: 
degenen die nu al minder goed af zijn, gaan er nog 
verder op achteruit, terwijl degenen die het nu al goed 
hebben er juist verder op vooruitgaan. Het is gemak-
kelijk om aandacht te besteden aan de koplopers die 
toch al bezig zijn met verduurzamen, maar dan heb-
ben straks de volgers en achterblijvers een nog grotere 
inhaalslag te maken.’ 

U signaleert dat er behoefte is aan zekerheden op 

de lange termijn en aan onafhankelijke informatie-

bronnen.

‘Het technische aspect van deze transitie maakt het 
voor veel mensen complex en abstract.  Inwoners 
willen heldere kaders en plannen voor de langere 
 termijn. Ze zoeken houvast in een langer tijdpad 
waarop ze een eigen tempo en ritme kunnen vinden. 
De complexiteit van de energietransitie voedt het 
gevoel van onzekerheid. Dat komt ook terug in de 
veelgestelde vraag welke informatie betrouwbaar 
is. Er is maar een matig vertrouwen in de  overheden 
als het gaat om die informatie. Onafhankelijke, 
 niet-commerciële partijen zoals consumentenorga-
nisaties en wetenschappelijke onderzoeksinstellin-
gen genieten het meeste vertrouwen. Ook inwoners 

die al kennis en ervaring hebben opgedaan met het 
 verduurzamen van de woning, worden vaak gebruikt 
als vraagbaak. De ervaringen van mensen onderling 
lijkt een belangrijkere informatiestroom dan die van de 
overheid top-down naar de burger.’ 

Hoe doorbreek je dat?

‘De twee belangrijkste vragen die wij signaleren gaan 
over participatie bij besluitvorming en eigenaarschap. 
Bestuurders horen garant te staan voor een bevredi-
gend participatieproces waarin inwoners zich gehoord 
voelen. Daarbij gaat het er niet om dat mensen altijd 
hun gelijk halen. De strijd over de inrichting van de 
openbare ruimte zal er altijd zijn, dit is nu eenmaal in 
een klein land. De ruzie wordt een stuk groter bij een 
slechte procedure dan bij een goede, dus maak daar 
serieus werk van. 
‘Duidelijkheid over het eigenaarschap is een andere 
belangrijke voorwaarde. Wie profiteert van de lusten, 
wie krijgt de lasten? Dat leidt tot de grootste weer-
stand, zeker als de lusten ook nog eens de provincie 
uitstromen.’

Wat zijn de aanbevelingen richting het lokaal 

bestuur?

 ‘Participatie kost veel tijd en energie, maar wie daar 
serieus werk van maakt ervaart op termijn profijt in de 
vorm van vertrouwen en minder weerstand en scepsis. 
Wees inclusief en weinig vooringenomen, timmer niet 
alles dicht en laat ruimte voor inbreng van inwoners. 
Mensen hebben het recht om in een vroeg stadium be-
trokken te worden, haal ze er niet pas bij als alles vast-
ligt en er alleen kan worden gediscussieerd over zaken 
achter de komma. Wij zien dat inwoners allerlei ideeën 
hebben over de energietransitie en wat wel of niet ac-
ceptabel is. Dat vraagt om responsiviteit. Overheden 
gaan er vaak vanuit dat participatie in lijn is met het 
beleidsdenken. Een conflict hoeft niet bedreigend te 
zijn, maar kan ook een kans bieden en inzicht geven 
in wat mensen belangrijk vinden. Enige strijd is ook 
een vorm van participatie, daar kunnen ook belang-
rijke dingen uit voortkomen. In het heetst van de strijd 
wordt dat nog weleens vergeten.’  ←

Rapport
Informatie 

over het rapport 

van het Fries  

Sociaal 

 Plan bureau is te 

vinden op fsp.nl/ 

energietransitie. 

Energietransitie
In de nieuwe podcast 

VNG Praat Mee staat 

de energietransitie 

centraal. Wethouder 

Greetje Bos (VVD) uit 

Breda is te gast. Hoe 

creëert zij draagvlak? 

Luister via vng.nl/

podcast-energie-

transitie-breda.
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41%
van de gemeenten 

kent een verbod op het 
 oplaten van ballonnen.

Bron: Onderzoek Stichting De Noordzee.

29 JUNI

Dag van zorg en  

veiligheid

10.00-14.00 uur | dag-

vanzorgenveiligheid.nl

29 JUNI

Burgerzaken in  

beweging

13.00-15.00 uur | aeno.nl

30 JUNI

Toegankelijk  

stemmen 

15.00-16.30 uur |  

vng.nl/agenda

1 JULI

Voetgangersgebieden 

in de anderhalve- 

metersamenleving

15.00-16.30 uur |  

1 JULI

De inclusieve samen-

leving van morgen

1 JULI

Integriteit van het 

raadslid

19.30-21.00 uur |  

2 JULI

Toezicht op  

energiebesparing

11.00-12.15 uur |  

2 JULI

Hoe werken we na  

de coronacrisis?

3 JULI

Bewoners als drager 

en co-creator van de 

energietransitie

-

8 JULI

Duurzame aanpak 

eenzaamheid

16.00-17.00 uur |  

vng.nl/agenda

AGENDA webinars ‘Markeer grenzen 
 stelselbevoegdheid’
Er moet meer duidelijkheid komen over de  rolverdeling 
tussen stelselverantwoordelijke ministers en de 
 decentrale overheden. Die aanbeveling doet de Raad  
van State in een ongevraagd advies.

-

 

 
 

-

(RvdD) ←

Meer armoede door 
beleid van kabinet
Het huidige kabinetsbeleid leidt ertoe dat de armoede 
in Nederland de komende jaren met ruim een kwart 
toeneemt. De belangrijkste oorzaak is de verlaging van 
de bijstand tot en met 2035.

Om de armoede te verminderen, zijn gerichte maatregelen 
nodig, zoals de verhoging van de bijstand in plaats van verla-
ging. Maar dergelijke maatregelen kosten geld en banen. Dat 
staat in een onderzoek van het CPB en het SCP. Als de jaarlijkse 
verlaging van de bijstand vanaf 2021 wordt teruggedraaid, dan 
neemt de toekomstige kans op armoede voor personen in de 
bijstand met bijna de helft af. (LM) ←
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Download voor meer nieuws de VNG Nieuwsapp

Ad van Beek
3 VRAGEN AAN...

Hoeveel moet u bezuinigen?

‘We hebben eind juni de kadernota opgesteld voor 2021. Daarin geven 
we aan wat de fi nanciële speelruimte is om te komen tot een sluitende 
begroting. We zijn heel erg geschrokken: we hebben de komende jaren 
een tekort van anderhalf miljoen euro. Dat is behoorlijk wat, veel meer 
dan we dachten. We moeten dat opvangen met een bezuinigingspakket 
en het verder verhogen van de ozb. Dat laatste willen we eigenlijk niet, 
want die is al best hoog. We hebben daarom de raad voorgesteld om 
onder meer de bibliotheekvoorziening verder af te bouwen. Dat is de 
zoveelste korting, waardoor er nu maar een bescheiden bibliotheekje 
overblijft . Is dat nog te verkopen aan de inwoners? Dat moeten we uit-
leggen. Ook stoppen we met de bestrijding van de eikenprocessierups, 
omdat dat geen primaire taak is voor gemeenten. Dat levert 80.000 
euro op, maar beïnvloedt wel de leefb aarheid in het dorp. We stellen 
daarnaast voor om een school niet te bouwen. Ook dat levert reacties 
op. En we willen de subsidie voor muzieklessen stoppen, met pijn in 
het hart. We verlagen natuurlijk ook het budget voor de groenvoorzie-
ning en het onderhoud aan wegen. Dat is op den duur vervelend, maar 
dat is anders dan het schrappen van voorzieningen waar mensen op 
aangewezen zijn. Dan tref je mensen heel direct en heel persoonlijk.’

U wijst in de kadernota ook op de komende herijking van 

het  gemeentefonds, die er waarschijnlijk toe zal leiden dat 

 kleinere  gemeenten vanaf 2022 minder geld krijgen. Vreest u die 

 herverdeling?

‘Ja, zeker. Die vrees ik echt. Als we inderdaad straks nog minder 
 krijgen, dan moeten we zo ver bezuinigen dat er in de dorpen niks 
meer mogelijk is. We hebben namelijk al heel veel vaker het rode pot-
lood moeten gebruiken. Ik heb nog geen idee wat we dan allemaal nog 
moeten schrappen, maar de leefb aarheid gaat er dan zeker op achter-
uit.’

De Tweede Kamer bespreekt begin volgende maand de lastige 

 fi nanciële positie van gemeenten. Wat is uw boodschap?

‘Gemeenten moeten op basis van een reële berekening gefi nancierd 
worden. Nu blijkt dat er bijvoorbeeld in de jeugdzorg geld bij moet, 
is het lastiger om andere dingen te doen. Dan moeten we inderdaad 
korten op de bibliotheekvoorziening. Kijk, als we in Oirschot de enige 
waren met een tekort, dan moet je naar de eigen organisatie kijken. 
Maar dit speelt overal. Daar moeten we volwassen naar kijken, en dan 
verwacht ik ook een constructieve reactie van het Rijk.’ (RvdD) ←

Beeld: Foto Meulenhof
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TEKST: LEO MUDDE

CORONA OVER DE GRENS

E
en paar weken geleden kwamen tachtig gemeente-
bestuurders uit dertig landen virtueel bijeen om 
te  bespreken hoe gemeenten zich op het ‘nieuwe 
 normaal’ moeten voorbereiden. Hoe kom je tot een 
duurzaam herstel en hoe zorg je ervoor dat je een 
nieuwe gezondheidscrisis het hoofd kunt bieden?
Zoals de Italiaanse voorzitter Stefano Bonaccini van 

CEMR, de Raad van Europese Gemeenten en Regio’s, zei: ‘Als leiders van 
de lokale gemeenschap stonden we in de frontlinie van de crisis. Onze 
ambtenaren zorgden ervoor dat onze dienstverlening kon doorgaan. 
 Willen we dat in de toekomst ook nog kunnen, dan zullen we ons moeten 
aanpassen, innoveren en goed samenwerken op alle overheidsniveaus.’
Hoe hebben gemeenten in andere landen de coronacrisis aangepakt? 
Waar liepen ze tegenaan, en kunnen hun Nederlandse collega’s van  
hen leren? Wij vroegen het drie lokaal bestuurders: de burgemeesters 
 Peter Danielsson van Helsingborg (Zweden, 108.000 inwoners), Wim 
Dries van Genk (Vlaanderen, 66.000) en locoburgemeester Nabila Hamza 
van La Marsa (Tunesië, 93.000).

SUCCESVOL VOORBEELD
De Tunesische kustgemeente was goed voorbereid, zegt Hamza. ‘Vooral 
in Frankrijk en Italië wonen veel Tunesiërs, een aantal van hen komt 
hiervandaan. Wij hielden er rekening mee dat zij het virus mee zouden 
brengen. Daarom hebben we al in maart preventieve maatregelen geno-

men. Met succes, want uiteindelijk 
hadden wij hier ongeveer vijftig 
besmettingsgevallen, en slechts 
één sterfgeval. De besmettingen 
waren niet opgelopen in de open-
bare ruimte, maar binnen families. 
La Marsa wordt beschouwd als een 
succesvol voorbeeld van preventie 
en beheersing van het virus.’
Omdat veel laaggeschoolde 
inwoners, vaak zzp’ers, al aan 
het begin van de pandemie hun 
inkomen verloren en hulp van de 
centrale overheid lang uitbleef, 
zorgde de gemeente zelf voor een 
noodplan om te voorkomen dat 
inwoners zouden verhongeren of 
uit hun woning zouden worden 
gezet. De stad riep haar inwoners 
op geld te doneren, in ruil voor 
een  certificaat. Hamza: ‘Daar is 
massaal gehoor aan gegeven. Het 
geld is ingezet voor hulp aan onze 
meest kwetsbare inwoners.’

DE CENTRALE AANPAK VAN DE CORONACRISIS VERSCHILDE VAN 
LAND TOT LAND. MAAR WAS ER OOK SPRAKE VAN GROTE 
VERSCHILLEN OP LOKAAL NIVEAU? EEN RONDJE LANGS STEDEN 
IN ZWEDEN, TUNESIË EN BELGIË.

‘Geen tijd  

Peter  
Danielsson

burgemeester 

van  

Helsingborg, 

Zweden

om 
na te denken’
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ZOEKEN NAAR BALANS
De Zweedse burgemeester Danielsson verwacht dat 
de échte gevolgen van de pandemie pas over jaren 
 duidelijk zullen zijn. ‘Het is nu echt te vroeg om daar 
iets over te zeggen, behalve dat de werkloosheid 
 toeneemt en de belastinginkomsten afnemen.’
Zweden koos een andere strategie dan de rest van 
Europa om het virus te bestrijden. Volgens  Danielsson 
zoekt het land naar een balans tussen publieke 
 gezondheid en het inperken van de besmettingen 
enerzijds, en een beperking van de economische 
gevolgen anderzijds. Voorbeelden van lokale maat-
regelen in zijn eigen stad zijn gratis parkeren in het 
centrum, het verlenen van uitstel van betalingen, 
gerichte steun aan lokale ondernemingen en het aan-
bieden van trainingen voor digitaal zakendoen.
Genk lanceerde één geïntegreerd plan voor de korte 
én de lange termijn, waarin economische, maatschap-
pelijke en sociale maatregelen elkaar versterken en 
complementair werken. Burgemeester Dries: ‘We 
 maken 14 miljoen euro vrij, waarvan 9 miljoen euro 
gaat naar lastenverlagingen voor de gezinnen en de 
ondernemers. Nog eens 3 miljoen euro wordt vrijge-
maakt om de koopkracht van de Genkenaren te verho-
gen en het lokaal besteden te stimuleren. En 2 miljoen 
euro gaat naar een set maatschappelijke en sociale 
maatregelen gericht op talentontwikkeling, het tegen-
gaan van (kans)armoede en “terug uit ons kot” op een 
verantwoorde manier.’

CRISIS BIEDT KANSEN
De crisis biedt ook kansen, menen de drie bestuur-
ders. ‘Bijvoorbeeld om nieuwe oplossingen en 
 diensten te ontwikkelen waar we anders nooit aan 

waren begonnen’, zegt Danielsson. ‘Er was – en 
is – geen tijd om ergens lang over na te denken, er 
moet worden gehandeld. Bijvoorbeeld op het gebied 
van  digitale dienstverlening hebben we echt grote 
 sprongen gemaakt. Waar we jaren over hebben 
 gepraat, zijn we nu ook daadwerkelijk gaan doen.’
Dries ziet vooral kansen voor de middenstand. ‘Het 
lijkt erop dat ook de lokale handelaars nu echt wel 
het online shoppen hebben ontdekt, uit noodzaak. De 
crisis heeft een digitale versnelling teweeggebracht.’ 
Ook de stad Genk is wakker geschud. ‘Wij hebben 
onze digitale communicatie met de burgers versterkt. 
We hebben een versterkt webcareteam opgericht om 
vragen te beantwoorden. Door deze dienstverlening 
hebben nog meer Genkenaren de weg naar onze 
 accounts gevonden.’
Voor de gemeente La Marsa staat voorop dat ze het 
momentum van solidariteit en participatie wil vast-
houden. ‘Het kan La Marsa tot een meer verenigde 
en inclusieve stad maken’, zegt locoburgemeester 
Hamza. ←

Dit artikel kwam tot stand dankzij de medewerking van 
VNG International.

Burgemeester Wim Dries van Genk tussen de inwoners die samen 10.000 mondkapjes voor stadgenoten maken. (Beeld: Stad Genk)

‘Waar we jaren over 
hebben gepraat, zijn 

we nu gaan doen’

Nabila Hamza
loco-

burgemeester 

van La Marsa, 

Tunesië
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EREBOOG VOOR 
 OMGEKOMEN 
 COLLEGA’S
Twee leden van het 
vrijwillige brandweer-
korps Mierlo (gemeente 
Geldrop-Mierlo) maken 
met waterstralen een 
symbolische ereboog. 
Elke derde zaterdag van 
juni staat de brandweer 
overal in het land op deze 
manier stil bij de collega’s 
die tijdens bluswerk of 
hulpverlening om het 
leven zijn gekomen.
 
In veel gemeenten 
staat de brandweer 
onder druk, omdat 
het steeds moeilijker is 
voldoende vrijwilligers te 
 vinden. Vorig jaar kwam 
 Utrechtse Heuvelrug 
nog in het nieuws omdat 
het aspirant-brandweer-
vrijwilligers voorrang gaf 
op de woningmarkt. 
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verkocht. Als we een fractie van het 
bedrag dat we uitgeven om KLM te 
redden, zouden investeren in Teams 
en Zoom, dan zouden we op veel 
grotere schaal kunnen thuiswerken. 
Wát een impact zou dat hebben op 
de leefbaarheid en bereikbaarheid 
van onze samenleving. Dát zou ons 
pas echt iets opleveren op het gebied 
van levensgeluk, duurzaamheid en 
milieu.’

Covid-19 als een kans 
Somber, maar tegelijkertijd hoop-
vol. Zo beschrijft Pechtold zijn 
gevoel. ‘Zie Covid-19 als een kans. 
Het heeft onze ogen geopend en ons 
onbedoeld een wereldwijd experi-
ment opgeleverd. Het heeft ons 
laten zien hoe het óók kan. We heb-
ben met eigen ogen de voordelen 
van massaal thuiswerken kunnen 
zien. Hoeveel productiever en effi-
ciënter we allemaal zijn en bovenal 
wat een geweldige impact het heeft 
op de natuur en de luchtvervui-
ling. Het bewijs is nu geleverd.’ Zo 
moeilijk kan het volgens Pechtold 
dus niet zijn om die klimaatdoelen 
te halen. ‘Met z’n allen kunnen we 
het fixen. Maar dan moeten we 
daar wel toe bereid zijn. En niet 
alleen wij burgers, maar zeker ook 
de overheid. Willen we van onze 
maatschappij een beter leefbare 
plek maken? Faciliteer dat dan als 
openbaar bestuur. Denk buiten de 
gebaande paden. Kijk kritisch naar 

Een bijdrage leveren aan een 
betere en schonere wereld 
voor de toekomstige gene-

ratie. Dat is de missie van Groen-
Leven. ‘Daar werken wij iedere dag 
vol passie aan’, zegt Pechtold. ‘Met, 
grootschalige zonnebronnen en 
zonnedaken en afnemers die real-
time kunnen zien waar hun donker-
groene stroom vandaan komt. Dat 
doen we met inwoners, afnemers 
en lokale partijen, want dáár moet 
het uiteindelijk gebeuren.’ Covid-19 
heeft er in gehakt. ‘Ondanks dat 
we natuurlijk wel gewaarschuwd 
waren dat het geen goed idee is dat 
mensen en dieren zo dicht op elkaar 
leven, heeft het virus ons allemaal 
overvallen’, merkt Pechtold op. Dat 
dit vaker gaat gebeuren, staat vol-
gens hem ook vast. ‘Het is een van 
de tekenen van de impact die wij 
op de aarde hebben en het onder-
streept wederom de noodzaak van 
het volgen van de klimaatdoelen en 
van de transities die in gang gezet 
zijn om deze te bereiken.’

Snel schakelen en acteren 
Toch ziet Pechtold ook een positieve 
kant aan wat het coronavirus met de 
omgeving doet. ‘Je ziet hoe snel wij 
als maatschappij kunnen acteren 
als het echt moet. Dat mensen bin-
nen een week hun gedrag kunnen 
veranderen en zich in hun vrijheid 
laten beperken voor een hoger doel. 
Binnen no time waren we allemaal 

GroenLeven-directeur Roland Pechtold is 
positief over de klimaatdoelen 

‘Covid-19 is onbedoeld één 
groot experiment’ 
Covid-19 verraste ons allemaal. Helaas is het een van de tekenen van de enorme 
impact die wij mensen op de aarde hebben. ‘Iedereen is zich rot geschrokken’, 
zegt GroenLeven-directeur Roland Pechtold. Tegelijkertijd is hij hoopvol. ‘Wat een 
aanpassingsvermogen, in zo’n korte tijd. Het kan dus wél.’

aan het thuiswerken en vergader-
den we met Zoom en Teams. Dat 
is hoopgevend. Het kan dus wél. 
 Ongelofelijk ook, hoe sterk we alle-
maal luisteren naar de wetenschap 
en hoe makkelijk we alles aanne-
men van RIVM-directeur Jaap Van 
Dissel. Die man is echt onsterfelijk 
geworden. Hij zorgde indirect dat 
een hal als Ahoy, eigenlijk bedoeld 
voor het Songfestival, ondanks alle 
vergunningen en bestemmings-
plannen, in twee á drie weken tijd 
omgebouwd werd tot IC. Als ik die 
analogie doortrek naar een in mijn 
ogen een belangrijker transitie – het 
klimaat –, dan denk ik: waarom 
gebeurt dat daar niet? Waarom 
luisteren we met z’n allen niet net zo 
goed naar al de milieu-wetenschap-
pers? En waarom staat er niet altijd 
een klimaatwetenschapper naast de 
minister van milieu? Waarom luis-
teren we niet naar de inconvenient 
truth? Dat verbaast en frustreert mij 
behoorlijk.’ 

Wát een impact 
Wat Pechtold ook frustreert, is 
het tempo van de transitie. ‘Dat 
wordt nu verlaagd vanwege andere 
prioriteiten. KLM steunen bijvoor-
beeld, want dat is blijkbaar een 
“strategisch” doel. Die zie ik even 
niet. Wat ik wél zie, is een heleboel 
trots en veel ander gevoel. Maar dat 
was er destijds ook bij Nedlloyd en 
toch hebben we dat wél gewoon 
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je eigen gedrag als organisatie en 
naar het beleid dat je voert. Natuur-
lijk hoeven we echt niet allemaal 
fulltime thuis te werken. Dat kan 
lang niet altijd. Maar ga wel op zoek 
naar een goede mix. De ene dag op 
kantoor waar je elkaar ontmoet en 
elkaar in de ogen kunt kijken en de 
andere dag thuis waar je in je eigen 
tempo lekker kunt doorknallen en 
heel productief kunt zijn. Gemeen-
ten moeten dat faciliteren, het mee-
nemen in hun keuzes en in hun 
beleid. Geef het goede voorbeeld, 
wij doen dat ook.’ 

Wantrouwen
Doe dat vooral samen met elkaar 
en ga elkaar niet bestrijden, luidt 
Pechtolds devies. ‘Samen met 
maatschappelijke partners, met an-

dere landen, met burgers en met ons 
als marktpartijen. Want hoe vaak 
worden wij niet onder het mom van 
“die willen alleen maar geld verdie-
nen” op afstand gehouden. Ik begrijp 
nooit zo goed waar dat wantrou-
wen vandaan komt. Alsof wij niet 
oprecht begaan zijn met het milieu. 
Naar netwerkpartijen daarentegen 
wordt wél heel goed geluisterd. Die 
hebben alle kennis, zo wordt gerede-
neerd. Dat klopt, maar kun je van 
netwerkpartijen verwachten dat zij 
wezenlijk iets zullen gaan verande-
ren aan hun eigen bestaande situa-
tie? Dan snijden ze zich toch alleen 
maar in de vingers? Zo kun je net zo 
goed redeneren. Transitiedruk komt 
vaak van buitenaf en gezamenlijk 
bepaal je de benodigde en reële 
snelheid.’

Juist nu doorpakken 
Met z’n allen dus. En alle neuzen 
dezelfde kant op. Nu, en niet pas 
over twee jaar. ‘We moeten wél’, gaat 
Pechtold verder. ‘Want we heb-
ben nu echt het ‘point of no return’ 
bereikt. Dan moeten we zéker niet in 
tempo terug gaan, zoals VNO-NCW 
oproept. Dat zou echt heel dom zijn. 
Wij krijgen juist in deze tijd alleen 
maar meer aanvragen en het bou-
wen wordt eindelijk exponentieel 
meer. Corona is één grote wereld-
wijde test en nu weten we hoe het 
kan en moet. Juist nu moeten we 
doorpakken.’
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TEKST: RINEKE VAN HOUTEN

THEMA PILOT IN HOOGEVEEN

T
oen in de 
 Hoogeveense wijk 
Erflanden in 2002 
de eerste woningen 
 werden opgeleverd, 
waren Cigdem 
 Zantingh en haar 

gezin er meteen bij. ‘Een nieuwe en 
 gemêleerde wijk grenzend aan natuur: 
dat is wat we zochten’. 
Ze kochten een twee-onder-een-kap-
woning en plaatsten op het dak zonne-
collectoren, zoals veel andere nieuwe be-
woners. Vijf minuten wandelen verderop 
kijkt ze uit over uitgestrekte graslanden, 
grenzend aan een recreatieplas. Nu nog 
weiland, over een paar jaar een kleine 
wijk met circa tachtig nieuwe woningen 
die worden verwarmd met een cv-ketel op 
waterstof. De bewonersraad trekt  samen 
met de gemeente op bij de introductie 

van waterstof. Zantingh, een van de 
twee voorzitters van de raad, kijkt ernaar 
uit. Op de eerste informatie bijeenkomst 
voor bewoners kwamen drie keer zoveel 
mensen als zich hadden  aangemeld. Dat 
is een goed teken, vindt ze. ‘Het is een 
heel geschikte locatie. Waarom zouden 
we geen voorloper en een voorbeeld voor 
Nederland kunnen zijn?’

OVERSPANNEN VERWACHTINGEN
Waterstof is geen energiebron maar een 
energiedrager, gemaakt van aardgas 
of elektriciteit. Voor groene waterstof 
wordt zonne- of windenergie in fabrieken 
via elektrolyse omgezet in waterstof, 
die vervolgens door het bestaande 
aardgasleidingnet z’n weg vindt naar 
 afnemers. Een groot voordeel is dat 
stroom uit  zonne- en windenergie met 
waterstof als drager langdurig kan 

Is 

IS WATERSTOF EEN REËEL ALTERNATIEF VOOR HET VERWARMEN 
VAN BESTAANDE WONINGEN DOOR GAS? HOOGEVEEN HOOPT 
MET EEN GROOTSCHALIGE PILOT SCEPTICI TE OVERTUIGEN. 
 ‘WATERSTOF IS DE ENIGE MANIER OM GROOTSCHALIG GROENE 
ENERGIE OP TE SLAAN.’

 worden  opgeslagen. Een groot nadeel 
zijn de prijs en de kosten van opwekking, 
conversie, transport en opslag. In de 
 Leidraad Aardgasvrije Woningen is water-
stof  opgenomen als strategie. Is waterstof 
een reëel alternatief voor het verwarmen 
van woningen door gas? 

Tegenover vergezichten als ‘waterstof 
is de nieuwe olie’ staan sceptici die de 
verwachtingen temperen. De regionale 
netbeheerder Stedin waarschuwde in 
februari dit jaar in een working  paper 
voor overspannen verwachtingen 
 vanwege de grote vraag naar waterstof 
in de industrie, het nog beperkte aanbod 
en de kostprijs. Toch kunnen volgens 
Stedin duurzame gassen hoe dan ook 
een belangrijke rol spelen in de transitie 
naar een klimaatneutrale omgeving. ‘We 
moeten ons enerzijds niet blindstaren op 

waterstof  
de heilige graal?
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waterstof als holy grail en ons anderzijds 
ook alvast voorbereiden op een toekomst 
met waterstof in onze gasnetten.’  

TERUGHOUDENDHEID
De Hoogeveense wethouder Gert Vos 
(ChristenUnie) heeft duurzaamheid in 
zijn portefeuille en kent de terughou-
dendheid. ‘Maar om iets te laten groeien 
moet je een eerste stap zetten’, zegt hij. 
‘Anders kan het nooit groot worden. Als 
de productie van groene waterstof alleen 
wordt gebruikt voor mobiliteit en indus-
trie, komen woningen misschien nooit 
aan de beurt.’ 
Hooge veen streeft naar een mix van 
niet- fossiele energiebronnen voor 
de  bestaande woningvoorraad. ‘We 
 kijken per wijk en dorp naar de beste 
 oplossing’, legt Vos uit. ‘Groen gas, 
warmtepompen, warmtenet, er zijn 

‘Waarom zouden 
we geen voorloper 

kunnen zijn?’

 verschillende mogelijkheden. Niet elk 
huis is geschikt voor elk energie type. 
Maar dat gezegd hebbende is er hier een 
serieuze plaats voor waterstof.’ 
Met een subsidie vanuit de Topsector 
Energie van het Rijk hebben 22 partijen 
een blauwdruk ontwikkeld om een aard-
gaswijk zoals Erflanden om te zetten 
naar een waterstofwijk. De blauwdruk 
is gebaseerd op het demonstratieproject 
in Nijstad-Oost. De gemeente hoopt als 

proeftuin op ruim 4 miljoen euro sub-
sidie uit het Programma Aardgasvrije 
Wijken. Daarmee kan de stap worden 
gemaakt naar aanpassing voor watergas 
van 427 woningen in de wijk Erflanden, 
naast Nijstad-Oost. Uitgangspunt bij de 
omzetting naar waterstof is dat de totale 
woonlasten in principe gelijk blijven, 
een belangrijk punt om bewoners over 
te halen. De nieuwe cv-ketels en de 
 waarschijnlijk hogere energierekening 
moeten gecompenseerd worden. 

DRAAGVLAK
Draagvlak is cruciaal, zegt projectleider 
Kees Boer van de gemeente Hoogeveen. 
Bewoners kunnen niet worden ge-
dwongen hun aardgasketel in te ruilen 
voor een aangepaste versie. Wie geen 
watergas wil, kan zijn huis all electric 
 inrichten. Is dat ook geen optie, dan zal 
de hele wijk of buurt van waterstof moe-
ten afzien. Door dezelfde leiding kan niet 
én waterstof én aardgas stromen. De te 
bouwen wijk Nijstad-Oost is daarom een 
demonstratieproject, om te laten zien dat 
stoken op waterstof comfortabel en veilig 
is. Boer: ‘We beginnen met huizenkopers 
die er bewust voor kiezen en maken 
vervolgens de sprong naar de bestaande 
bouw aan de andere kant van de weg.’ 
De wijk ligt niet toevallig vlak bij een 
gasbehandelingsinstallatie van de NAM, 
geschikt voor aanvoer en opslag van 
groene waterstof. De waterstof komt om 
te beginnen van de waterstoffabriek bij 
Veendam en loopt via het NAM-terrein 
naar het standaard aardgasnetwerk 
van Hoogeveen. Als de volumes groter 
worden, kan op de NAM-locatie zelf 
waterstof geproduceerd worden. Er zijn 
ook plannen voor het zelf opwekken van 
zonne-energie door bewoners in een vijf 
hectare groot zonnepark. 
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Boer ziet technisch weinig obstakels 
om bestaande bouw te verwarmen met 
 waterstof. De kostprijs is inderdaad nog 
te hoog, beaamt hij. ‘Het zou goed zijn 
het toepassen van waterstof in deze 
fase van innovatie te subsidiëren. De 
rijksoverheid zal iets slims moeten doen 
zodat mensen waterstofgas kunnen be-
talen en grootschalige productie op gang 
komt.’ Hij vindt de scepsis over groot-
schalige toepassing in bestaande bouw 
‘te veel gebaseerd op de kennis van nu,’ 
zegt hij. ‘Waterstof is de enige manier 
om grootschalig energie op te slaan. Als 
je de tijd hebt, komen de volumes wel 
goed, ook op wereldschaal.’

COMBINATIE
Naast Hoogeveen heeft  Stad aan 
’t  Haring vliet op Goeree-Overfl akkee 
vergevorderde plannen voor groene 
waterstof. Daar moeten over vijf jaar zes-
honderd bestaande woningen op groene 
waterstof zijn overgestapt.
Waterstof is met name interessant voor 
oude woningen, op het platteland, in 
oude dorpen en wijken waar andere 
oplossingen te lastig of te duur zijn, zegt 
Ad van Wijk, professor Future Energy 
Systems aan de TU Delft . ‘En dan vooral 
in combinatie met andere toepassingen.’ 

Hij pleit voor een combinatie van maat-
regelen en voorzieningen. ‘Eerst isoleren, 
vloerverwarming op de begane grond, 
een paar radiatoren, een warmtepomp 
voor een groot deel van het jaar en in de 
koude winter een ketel die op waterstof 
brandt. Dan hoef je de capaciteit van 
het stroomnet niet uit te breiden, is het 
rendement van de warmtepomp hoger en 
is er in de winter voldoende energie voor 
piekmomenten.’
Dat er te weinig groene energie wordt 
geproduceerd om alle afnemers te bedie-
nen, is in zijn visie op te lossen door te 
beginnen met zogenaamd blauwe water-
stof. Blauwe waterstof wordt gemaakt uit 
aardgas waarbij de CO2 wordt afgevangen 
en opgeborgen in bijvoorbeeld voormali-
ge zoutkoepels. ‘Nederland beschikt over 
heel veel aardgas’, merkt Van Wijk op. 
‘Begin ermee om daar waterstof van te 
maken. Warmtepompen draaien nu ook 
nog niet op stroom uit een windturbine 
of zonnecel, maar in de winter gewoon 
uit een kolencentrale. Als we willen, is er 
genoeg waterstof.’ 

WATERSTOFFABRIEK
Wie weet wordt Van Wijk in de nabije 
toekomst op zijn wenken bediend: 
 binnenkort worden de resultaten bekend 

van een haalbaarheidsonderzoek naar de 
bouw van een fabriek voor grootschalige 
productie van blauwe waterstof in Den 
Helder.
Wethouder Kees Visser (VVD) van de ha-
vengemeente ziet waterstof als  ‘cruciaal’ 
in de energietransitie en blauwe water-
stof als eerste stap. Als  afnemers ziet 
Visser om te beginnen bedrijven als 
Agriport, de kassencomplexen en data-
centra van Google en Microsoft . ‘Met als 
vergezicht groene waterstof van de wind-
parken op zee, ook voor huishoudens.’ 

REGIE
TU-hoogleraar Ad van Wijk, nauw 
 betrokken bij het project op het Zuid-
Hollandse Goeree-Overfl akkee, krijgt van 
veel  gemeenten de vraag eens te  komen 
 praten. Maar het probleem is, merkt 
hij op, dat gemeenten niet zelf kunnen 
besluiten het aardgasnet om te bouwen 
naar een waterstofnet. ‘Terwijl ze aard-
gasvrij moeten worden. Dat is raar.’
De centrale overheid moet de regie 
 voeren, vindt hij. ‘Gebied voor  gebied 
ombouwen naar een elektra- en 
 waterstofi nfrastructuur,  precies zoals is 
gebeurd bij de introductie van gas. En 
vervolgens kan elke  inwoner zelf kiezen: 
elektra, waterstof of een combinatie.’ ←

‘De rijksoverheid zal 
iets slims moeten doen 
zodat mensen waterstof 
kunnen betalen’

Leidraad
Meer informatie over de Leidraad Aardgasvrije Wijken en de mogelijkheid om waterstof in te zetten, is te vinden op de 

website van het Expertise Centrum Warmte:  expertisecentrumwarmte.nl/leidraad.
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Beste Thorbecke professor,

STRAKS IS HET RECES. DAAROM VROEG IK 

MIJ AF: WAT ZIJN VOOR EEN RAADSLID NU 

GOEDE PODCASTS OM TE BELUISTEREN?

 

LIANNE VAN KALKEN

RAADSLID IN VLAARDINGEN

GEACHTE MEVROUW
VAN KALKEN,

Op het internet zijn inderdaad veel te 
veel podcasts te vinden die interessant 
zijn voor het raadswerk. Het Programma 
 So ciaal Domein heeft de serie Zaaigoed 
en bij de VNG loopt een reeks podcasts 
over de Omgevingswet. 
 
Omdat ik niet zoveel verstand heb van 
podcasts, speelde ik uw vraag door aan 
Marije van den Berg. Zij runt zelf de 
podcastserie Democratie in uitvoering. 
Ik heb haar gevraagd naar haar top drie 
podcasts voor raadsleden. 
Die luidt als volgt:
1.  De podcast van voormalig wethouder 

en tegenwoordig Tweede Kamerlid 
René Peters (CDA) over de jeugdzorg: 
die is ‘echt heel goed’. 

2.  De podcast van Publiek Werk: ‘ook tof 
en loopt al heel lang’.

3.  Als tip om in de vakantie je volksverte-
genwoordigende rol niet te vergeten 
tot slot de Man met de microfoon: 
‘heerlijk!’ ← 

Geerten 
Boogaard,
Thorbecke-
hoogleraar

Ook een vraag 

voor Geerten 

Boogaard? 

Mail naar: 

thorbecke-

hoogleraar@

vngmagazine.nl.

Op zoek naar zichzelf
Veertien burgemeesters en zeven (ex-)hoofdredacteuren van 
regionale kranten spreken zich in Lokale democratie op zoek 
naar zichzelf uit over de staat van de Nederlandse lokale demo-
cratie. De bundel levert een mooi en divers beeld op. We vragen 
momenteel heel veel van onze raadsleden, 
schrijft  bijvoorbeeld burgemeester Liesbeth 
Spies van Alphen aan den Rijn. ←

Democratie in Actie, Lokale democratie op zoek 

naar zichzelf, te downloaden via lokale-demo-

cratie.nl.

reageerde de overheid op de coronacrisis. 
Maar er zijn zorgen over de democratie en 
de rechtsstaat. Die twee gedachten over-
heersen in de bundel Het openbaar be-
stuur voorbij Corona van de Raad voor het 
Openbaar Bestuur. De reader bevat meer 

en bestuurders op de invloed van de crisis op het openbaar 
bestuur, de democratie en de rechtsstaat. ←

Raad voor het Openbaar Bestuur (ROB), Het openbaar bestuur voor-

bij Corona, te downloaden via raadopenbaarbestuur.nl.

In het huidige politieke systeem profi leren 
politici zich ten koste van hun collega’s. Dat is 
slecht voor het vertrouwen in de politiek, zegt 
de jonge denker Dilara Bilgiç (17). In De Black 
Box Democratie stelt zij een alternatief sys-
teem voor, waarin het democratische systeem 
constant wordt doorgelicht. Na elke crash kan 
de zwarte doos uitgelezen worden, en kan het 
stelsel verfi jnd worden. ←

Dilara Bilgiç, De Black Box Democratie. Een nieuwe politiek systeem 

voor Nederland, Boom uitgevers, € 17,50.

Black Box 
Democratie
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TEKST: PIETER VAN DEN BRAND

THEMA CONCEPTEN REGIONALE ENERGIESTRATEGIE

Ruim boven 

Z
estien Utrechtse gemeenten hadden nog net voor de 
lockdown hun concept-Regionale  Energiestrategie 
(RES) gereed. Alleen zorgt de coronacrisis voor 
 vertraging in het vaststellen van de RES door de raden 
van de deelnemende gemeenten. Wethouder Rob Jorg 
(VVD) van Utrechtse Heuvelrug is een van de bestuur-
lijke trekkers van de RES U16, waarin de gemeenten 

samenwerken met vier waterschappen en de provincie. Zo’n twintig van 
de dertig regio’s hebben inmiddels hun  conceptversie openbaar gemaakt. 
Vanwege corona is er uitstel verleend tot 1 oktober om de concepten af te 
ronden. 

KLIMAATAKKOORD
In een RES brengen gemeenten, provincies, waterschappen en netbeheer-
ders hun bijdrage in beeld aan de nationale klimaatdoelen voor 2030. De 
opgave is verbinding te zoeken voor de ruimtelijke keuzes, die de regio’s 
gaan maken in hun definitieve eerste RES – de RES 1.0 – die in juli 2021 
klaar moet zijn. ‘Formeel hoeft de raad geen concept-RES vast te stellen’, 
vertelt Jorg. ‘Toch hebben wij daar nadrukkelijk voor gekozen. We willen 
raadsleden nu al informeren over wat de kaders zijn. Ons doel is dat de 
energietransitie gaat leven. Daarom zijn we ook op regionaal niveau het 
gesprek met inwoners,  bewonersorganisaties en bedrijfsleven aangegaan. 
Richting RES 1.0 gaan we de participatie op lokalere schaal inrichten.’ 

DE CONCEPTEN VAN DE REGIONALE  ENERGIESTRATEGIEËN 
SCHETSEN GOEDE VOORUITZICHTEN. HET AANBOD 
 DUUR ZAME ENERGIE VOLDOET OP PAPIER AAN DE NATIONALE 
 DOEL STELLINGEN. MAAR HET PROCES NAAR 2030 IS NOG LANG.  

Zeeland zet in op 
uitbreiding van  
getijdenenergie.  
Op de foto getijden-
stroomturbines in de 
Oosterschelde kering. 
(Beeld: Tocardo)

Rob Jorg 
wethouder 

Utrechtse  

Heuvelrug

het nationale 
doel
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In haar conceptbod draagt de regio U16 met 1,8 
terawatt uur bij aan het nationale doel van 35 terawatt-
uur aan duurzame elektriciteit in 2030. De bijdrage 
moet komen van zonnepanelen op grote dakopper-
vlakken van kantoren, loodsen en distributiecentra, 
45 grote windmolens en 800 hectare aan  zonnevelden. 
‘De exacte verdeling gaan we nog uitwerken’, zegt 
Jorg. ‘Ook moeten de gemeenten in hun omgevings-
plannen de ruimte creëren. Het uitgangspunt is dat 
iedereen meedoet en een bijdrage levert.’ 
Op het Utrechtse concept rust een aantal disclaimers, 
zegt Jorg. ‘De subsidie voor zon-op-veld is aantrekke-
lijker dan die voor zon-op-dak. Dat zouden we graag 
 anders zien. Ook willen gemeenten de bevoegdheid 
krijgen bij nieuwbouw van bedrijfspanden zonne-
panelen verplicht te stellen. Dat is in de Nationale Om-
gevingsvisie toegezegd, maar er is nog geen zekerheid.’

VAN ONDEROP
Ook in West-Overijssel is de energietransitie van 
onderop begonnen. De regio, met elf gemeenten, 
bracht eind april haar concept-RES uit. ‘We hebben 
de ambities van de gemeenten bij elkaar opgeteld en 
zijn van daaruit de samenwerking aangegaan, niet 
andersom’, licht Bart Jaspers Faijer (ChristenUnie) 

toe. De wethouder van Ommen is covoorzitter van 
deze RES-regio. ‘De energietransitie draait a priori om 
de mensen die het moeten doen en die zitten bij de 
g emeenten zelf’, zegt hij. 
Om het proces kracht bij te zetten, organiseerde elke 
gemeente haar eigen participatietraject. ‘Het was 
vooral de bedoeling het gesprek op gang te brengen 
en bewustzijn te creëren. Onze regio kent veel inwo-
ners die de schouders onder het klimaatvraagstuk 
willen zetten. Er zijn zo’n veertig energie-initiatieven. 
Op deze structuren willen we aansluiten en zo het 
participatieproces opvoeren. Niet alles kan in één 
keer. De RES 1.0 is ook geen doel op zich. Wat voorop-
staat is dat we als overheid transparant zijn en onze 
ambities tastbaar maken voor onze inwoners’, zegt 
Jaspers Faijer.
West-Overijssel wil in 2030 de helft  van het totale 
elektriciteitsverbruik duurzaam opwekken met zonne- 
en windenergie. Het gaat om in totaal 1,6 terawattuur, 
te vergelijken met het elektriciteitsverbruik van zo’n 
500.000 huishoudens. Dat is drie keer zoveel als er nu 
met zon en wind wordt opgewekt.
Jaspers  Faijer is optimistisch. ‘We zien dat regelingen 
bijzonder goed uitpakken. Bedrijven plaatsen zon-
nepanelen op hun dak en bewoners investeren mee.’ 

‘Ons doel is dat de 
energietransitie gaat leven’

Bart Jaspers 
Faijer 

wethouder 

Ommen

Zonnepark Heeten. (Beeld: gemeente Raalte)
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Ook in West- Overijssel zijn er nog beren op de weg. Zo 
is er nagenoeg geen extra transportcapaciteit op het 
net. ‘Op de korte  termijn zijn verzwaring en uitbrei-
ding van het net topprioriteit.’ 

ENERGIEDIALOOG
Zeeland leverde in februari meteen zijn RES 1.0 op. 
De structuur van de RES-regio is identiek aan die van 
de provincie, waar andere regio’s de samenwerking 
nog van nul af op moesten bouwen. De Zeeuwse over-
heden hadden bovendien net een energiedialoog 
met bewonersorganisaties, bedrijfsleven en branche-
organisaties als ZLTO afgerond, zegt wethouder Peter 
Ploegaert (CDA) van Sluis. ‘Er zat al veel dynamiek in 
het proces en het enthousiasme bleef onveranderd 
groot. Dat tempo hebben we vast weten te behouden.’ 
Om het draagvlak bij de Zeeuwse bevolking te 
 bewaren, wil de regio de energietransitie realistisch 
en betaalbaar houden. ‘Bijna tachtig procent van het 
woningbezit in Zeeland is particulier. De impact kan 
enorm zijn. Cruciaal is dat iedereen mee kan doen.’
Ploegaert hoopt dat Zeeland onder meer een 380 kV-
aansluiting in de Zeeuws-Vlaamse kanaalzone krijgt, 
om de industrie daar van windstroom te voorzien. 
In de RES 1.0, goed voor een bijdrage van 3 terawatt-
uur aan het nationale doel, staan geconcentreerde 
locaties voor windenergie langs de Westerschelde en 
op de verschillende eilanden. Ook Zeeland moet de 
opbrengst aan zonnestroom tot 2030 verdrievoudigen. 
‘We hopen voldoende ruimte te vinden voor zonnepa-
nelen op dak. Met de Randstad vergeleken hebben wij 
echter veel minder dakoppervlak’, zegt Ploegaert. 
De Zeeuwse troefkaarten zijn de uitbreiding van getij-
denenergie (sinds 2015 al op bescheiden schaal opge-
wekt met speciale turbines in de Oosterscheldekering) 
en het langer openhouden van de kerncentrale in 
 Borssele. ‘Kernenergie is niet per se een verkeerde 
energiebron. De discussie dat het onveilig zou zijn, is 
allang achterhaald.’

WARMTE
Inhoudelijk zijn de regio’s goed op dreef, ook al zijn 
nog niet alle conceptversies afgerond. De teller staat 
op 43 terawattuur, dus ruim boven het nationale 
doel van 35 terawattuur. Of het bod voldoende is, 
moet voorjaar 2021 duidelijk zijn. Dan presenteert 
het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) een 

analyse van de dertig concepten. De regio’s hoeven 
geen  conceptbod voor de opwekking van duurzame 
 warmte op tafel te leggen. Wel moeten ze inventarise-
ren welke warmtebronnen er in de regio zijn en hoe 
deze mogelijk worden benut. Regio’s waar maar be-
perkt warmtebronnen uit de industrie aanwezig zijn 
als voeding voor een warmtenet, zullen het vermoe-
delijk moeten hebben van all-electric-oplossingen in 
combinatie met de isolatie van huizen en gebouwen. 
De regio U16 wil ook geothermie onderzoeken, licht 
Jorg toe. Een aantal gemeenten wil gaan experimente-
ren met restwarmte van een rioolwaterzuivering. ‘Van 
de warmtebronnen in onze regio is de theoretische 
potentie in beeld. Onze volgende stap is te achter-
halen of dit deze potentie technisch, economisch en 
ruimtelijk realiseerbaar is.’

In West-Overijssel is veel bio-energie aanwezig in de 
vorm van biogas en groen gas van de mest vergisters 
van de boeren. ‘Hoe groot de potentie exact is, 
 moeten we nog onderzoeken’, zegt Jaspers Faijer, 
‘maar we weten nu al dat dit niet voldoende is om 
de warmtevraag in de regio te dekken.’ Volgens de 
 wethouder is er nog veel onduidelijkheid over de 
randvoorwaarden, om groen gas en ook geothermie 
verder te ontwikkelen.
Zeeland streeft ernaar dat de verwarming van 
 woningen en gebouwen in 2030 een derde  minder 
CO2-uitstoot. Wat niet zal meevallen, erkent 
 Ploegaert. ‘Ons woningbestand is verouderd. Ook 
zijn er weinig seriematig gebouwde woningen. Bijna 
elk huis heeft een unieke aanpak nodig. Voor een 
groot deel van het woningbestand is een warmtenet 
of all-electric-oplossing niet haalbaar. Wellicht kun-
nen we de gasinfrastructuur deels intact laten voor 
bijvoorbeeld waterstof of groen gas. Maar dat is niet 
alleen aan ons. Het Rijk zal hier geld voor vrij moeten 
maken.’ ←

‘Cruciaal is dat iedereen 
mee kan doen’

De Zeeuwse troefkaarten 
zijn de uitbreiding van 
getijdenenergie en het lan-
ger open houden van de 
kerncentrale in Borssele. 
(Beeld: Shutterstock)

Peter  
Ploegaert 
wethouder  

Sluis
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THEMA DOUWE JAN ELZINGA OVER DE RAAD EN DE RES

D
ouwe Jan Elzinga, 
hoogleraar staats-
recht en gespeci-
aliseerd in lokaal 
bestuur, noemt 
de kans ‘levens-
groot’ dat de RES 

gemeente raden door de strot wordt 
 geduwd. ‘De beslissingsbevoegdheid van 
de gemeenteraad heeft straks nauwelijks 
nog iets om het lijf en is het waarschijn-
lijk slikken of stikken’, schreef hij in een 
betoog op LinkedIn. Hij baseert zijn wan-
trouwen op de lessen uit het verleden: 

DE REGIONALE ENERGIESTRATEGIE MOET UITEINDELIJK DOOR DE 
GEMEENTERADEN WORDEN VASTGESTELD. MAAR KUNNEN ZIJ 
STRAKS NOG MET GOED FATSOEN ‘NEE’ ZEGGEN TEGEN EEN RES 
DIE REGIONAAL IS VOORGEKOOKT? 

Door 

‘Bij eerdere regionale operaties, zoals de 
omgevingsdiensten en de regionalisering 
van het sociaal domein, mochten ook 
aanvankelijk duizend bloemen bloeien, 
maar uiteindelijk was het toch de natio-
nale overheid die de knopen doorhakte.’
Volgens Elzinga is het een algemeen 

de  
geduwd?
strot  

‘NEE ZEGGEN IS GEEN OPTIE’

Wat vinden raadsleden zelf, mogen 
zij straks alleen nog maar bij het 
kruisje tekenen voor een voor-
gekookte RES of hebben ze nog iets 
in te brengen? We vroegen het aan 
het VNG-lezerspanel.

Margriet Boersma

Tobias Holtman

-

-

Marijke van der Meer 

-
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probleem dat grote operaties in Den 
Haag, tussen de departementen onder-
ling worden voorgekookt. ‘In die kokers 
ziet men de gemeente vooral als een 
soort uitvoeringsorganisatie. Dat geldt 
ook voor de RES. Die moet passen in het 
Klimaatakkoord en daarom worden ze zo 

georganiseerd, dat gemeenten alleen nog 
maar kunnen instemmen. Als het dan op 
besluitvorming in de raad aankomt, zijn 
de hazen al gelopen.’ 

STERK PUNT
Maar het is volgens Elzinga ‘volkomen 

evident’ dat de gemeenteraad, die de 
baas is van de gemeente, bij zoiets groots 
als de energietransitie zeggenschap over 
de RES moet hebben. ‘Veel gemeentera-
den zeggen: wij willen gewoon beslissen 
over die RES-inbreng en dat gaan we 
ook doen. Ik denk dat ze een heel sterk 
punt hebben. Een Klimaatakkoord is 
geen  reden om een gemeenteraad zijn 
bevoegdheden af te pakken.’

AUTORITEIT
Vóór vanuit departementen iets over pro-
vincies en gemeenten wordt uitgerold, 
zou er één sterke minister moeten zijn 
die de baas is, de minister van Binnen-
landse Zaken. ‘Een autoriteit die zegt: 
ik maak uit welke taken passen bij een 
gemeente, provincie of waterschap of 
uitvoerende diensten. Dan kan meneer 
Wiebes of wie dan ook wel met een mooi 
plan komen, maar ik vind als minister 
van Binnenlandse Zaken dat dat niet 
past. Maar die autoriteit hebben wij niet 
meer. En dus worden taakstellingen in 
departementen voorbereid en vervolgens 
naar gemeenten en provincies weggezet.’
Elzinga vindt het een mooie opdracht 
voor de volgende kabinetsformatie: 
meer eenheid brengen in het decentraal 
bestuur. ‘Het is nu een beetje gooi-en-
smijtwerk, wat de taakstellingen betreft. 
Daar moet meer ordening in komen. Daar 
is ook draagvlak voor. Ik zie allemaal 
brandbrieven van burgemeesters en 
commissarissen van de Koning dat het zo 
echt niet langer kan.’ ←

ben daar als raadsleden superweinig 
van meegekregen. Een bijeenkomst 
voor raadsleden is vanwege corona 
geschrapt. Als raad mogen we wensen 
en bedenkingen meegeven, maar 
ik vrees dat invloed van de raad heel 
klein zal zijn.’ 
Vincent Prins (CDA Sliedrecht) voelt 
zich daarentegen niet voor het blok 
gezet: ‘Als de RES echt door de strot 
wordt geduwd, weet ik zeker dat be-
stuurders hun best doen om rekening 

te houden met de trillingen van de 
stembanden. Bij bestuurders in de 
regio Drechtsteden zie ik een oprechte 
wil om voldoende inbreng vanuit de 
zeven raden te krijgen.’
Ook Roel Eefting (D66 Overbetuwe) 
voelt zich niet onder druk gezet: ‘We 
hebben als raad ingestemd met de 
startnotitie RES. Daarin staat duidelijk 
dat de colleges het conceptbod indie-
nen en dat het eindbod door de raden 
moet worden geaccordeerd.’ Maar ook 

hij verwacht weinig ruimte voor een 
eigen inbreng, straks. ‘Nee zeggen is 
geen optie. Het kan alleen gaan om 
een andere weg naar het einddoel 
toe. We zullen dan met regionaal 
afgestemde alternatieven moeten 
komen.’

Wilt u ook meepraten over het 
 lokaal bestuur? Meld u dan aan 
voor het lezerspanel via 
redactie@vngmagazine.nl. 
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GEEN ENERGIE

N
iemand schrijft zulke interessante boeken over de samen-
hang tussen energie, milieu, bevolkingsgroei, voedsel-
productie en technische innovatie als Vaclac Smil. Zijn 
werk is zo breed, maar ook zo complex dat de grap wordt 
gemaakt dat alleen Bill Gates al zijn boeken heeft uitge-
lezen. Smil is zeer sceptisch dat een snelle transitie naar 
schone energie mogelijk is. Hij denkt dat deze  omslag 

veel langer zal duren dan normaal wordt aangenomen. Zeker langer dan de 
klimaatoptimisten die heil zien in windmolens en waterkracht.
De Canadese hoogleraar wijst erop dat vandaag de dag nog altijd meer dan 
90 procent van al onze energie komt uit kolen olie en gas. Sterker, ondanks 
decennialange zoektochten naar nieuwe en duurzamere technologieën is 
het percentage energie dat voortkomt uit fossiele brandstoffen alleen maar 
 gestegen. Dat komt voornamelijk omdat de prijs van een kilowattuur energie 
(berekend in constante prijzen) tegenwoordig nog maar 3 procent is van de 
prijs die een gebruiker in het begin van de vorige eeuw moest betalen.
In de afgelopen 120 jaar is onze energie niet alleen 44 keer zo goedkoop 
 geworden, zo rekent Smil ons voor, maar we zijn ook steeds meer van ener-
gie afhankelijk geworden. In Energy and Civilization laat hij zien dat energie 
steeds belangrijker is geworden in ons leven omdat we vaker binnen zijn en 
steeds meer van onze activiteiten worden ondersteund met technieken die 
energie verbruiken. Energiegebruik is fundamenteel geworden voor onze mo-

ONZE ENIGE 
HOOP ZIJN DE 

MILLENNIALS

derne leefstijl en onze beschaving.
Ook de meest geavanceerde economieën lukt het niet primaire energiebron-
nen als kolen, aardgas en vloeibare brandstoffen te vervangen. Het zijn niet 
 alleen onze auto’s en mobieltjes. De productie van bouwmaterialen en plastics 
is verantwoordelijk voor meer dan 15 procent van het fossiele brandstofge-
bruik. Het is onwaarschijnlijk dat dat op korte termijn vermindert. Alleen zeer 
verregaande innovatie in alle sectoren van onze economie kan dat tij keren.
Die transitie is politiek niet haalbaar. Alternatieven zoals kernenergie zijn uit 
de gratie geraakt. Het aantal doden door kernenergie is slechts een fractie 
van het aantal mensen dat per jaar sterft door milieuvervuiling, maar derge-
lijke argumenten werken politiek niet. Milieumaatregelen worden steeds meer 
 gepolitiseerd door populisten die vaak zelfs verworden tot ontkenners van 
 klimaatverandering. Populisten ondermijnen het geloof in de wetenschap, 
waardoor het steeds moeilijker wordt voor politici van traditionele partijen om 
een daadwerkelijke klimaattransitie tot stand te brengen. 
De enige hoop die we hebben dat we niet de grens overgaan waar onze planeet 
onbewoonbaar wordt, zijn de millennials. Zij zijn veel groener dan de oudere 
generaties. Maar dan moeten ze wel gaan stemmen. ←

André Krouwel

Oprichter Kieskompas  

politicoloog Vrije Universiteit 

andre.krouwel@vu.nl  @AndréKrouwel

COLUMN
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Bespreek racisme op 
 basis van cijfers
Lokale politici en bestuurders moeten racisme 
 bespreken, maar zich wel baseren op feiten en 
 cijfers. Dat betoogt Don Ceder, gemeenteraadslid 
(ChristenUnie) in Amsterdam.

D
at we in Nederland nog uitda-
gingen hebben op het gebied 
van racisme en discriminatie 
wordt door bijna niemand ont-
kend. Over de mate waarin het 
plaatsvindt en de impact ervan 
wordt echter nog wel verschil-

lend gedacht. En dit uit zich helaas in een steeds meer 
polariserend debat. Dat maakt een vervolgstap in het 
debat ingewikkeld. Het is belangrijk dat we meer zicht 
krijgen in hoe groot het probleem eigenlijk is, voordat 
een constructief debat met elkaar over ‘hoe verder’ 
mogelijk is.
Wat mij opvalt is dat er in de racismediscussie met 
name anekdotisch bewijs wordt gebruikt om een 
eigen argument kracht bij te zetten, terwijl er op 
verschillende terreinen toch best veel onderzoek 

is gedaan naar hoe discriminatie doorwerkt in 
onze  samenleving. Cijfers tonen aan dat, naast de 
 persoonlijke ervaringen van vele Nederlanders met 
een migratieachtergrond, racisme ook in Nederland 
een wezenlijk probleem is met wezenlijke gevolgen. 

SOLLICITANTEN
Uit een veldexperiment uit 2019 van de Universiteit 
Utrecht en de Universiteit van Amsterdam bleek bij-
voorbeeld dat sollicitanten met een migratie- 
achtergrond veel minder (positieve) reacties ont-
vangen dan identiek gekwalificeerde sollicitanten 
met een Nederlandse achtergrond. Relatief gezien 
was de kans dat een sollicitant met een Nederlandse 
achtergrond wordt benaderd, ongeveer 30 procent 
groter dan die voor kandidaten met een migratie-
achtergrond.
Onderzoeksinstituut RIGO hield in 2020 in opdracht 
van de gemeente Amsterdam een steekproef onder 
Amsterdamse makelaars. Daaruit bleek dat een op 
de drie verhuurmakelaars bereid is om op verzoek 
te  discrimineren op migratieachtergrond. De onder-
zoekers belden met makelaars en deden zich voor als 
potentiële verhuurders. Daarbij gaven ze aan dat ze 
liever geen allochtone huurder wilden.

We kunnen allemaal 
een deel van de  
oplossing zijn

BETOOG DON CEDER
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Het ministerie van OCW berichtte in 2018 dat bijna 24 
procent van de mbo-studenten met een ‘niet-westerse’ 
migratieachtergrond vier keer of vaker moet sollici-
teren voor een stage, tegenover 11 procent van hun 
autochtone medestudenten.

Dit is slechts een greep uit de vele onderzoeken die 
politici eigenlijk zouden moeten kennen voordat zij 
het debat aangaan over hoe verder. Ik ben overigens 
maar niet op de kinderopvangtoeslagaffaire ingegaan. 
Die verdient een heel artikel op zichzelf.

De hierboven genoemde leefdomeinen huisvesting, 
arbeidsmarkt en onderwijs hebben een enorme 
 invloed op de koers van het leven van een individu. 
En als discriminatie op deze terreinen niet alleen 
aanwezig is, maar ook nog eens van generatie op 
 generatie wordt overgedragen, is sociaal-economische 
achterstelling van hele gemeenschappen bijna onver-
mijdelijk.

Discriminatie in de samenleving is een veelkoppig 
monster, maar in zekere opzichten ook veelal een 
leiderschapsprobleem. Ouders, werkgevers, leraren, 

politici en anderen hebben als leiders binnen hun 
eigen domein een gedeelde verantwoordelijkheid om 
ervoor te zorgen dat sociaal onrecht en racisme geen 
grip kunnen hebben op onze samenleving.

Daarom doe ik een beroep op het leiderschap van 
 lokale politici en bestuurders om het racismevraag-
stuk ongeacht politieke kleur zowel in uw privé- als 
het politieke domein te bespreken. En daarbij vooral 
eerst de feiten en cijfers tot u te nemen. Niet om te ver-
delen en een vinger te wijzen, maar om te verbinden 
en een hand uit te strekken. Discriminatie en uitslui-
ting gaan ons allemaal aan. Daarom kunnen we ook 
allemaal een onderdeel van de oplossing zijn. ←

Don Ceder is gemeenteraadslid (ChristenUnie) en  
advocaat in Amsterdam.

Discriminatie in de 
samenleving is een 
veelkoppig monster

Schrijf ook een betoog voor VNG Magazine: redactie@vngmagazine.nl

Foto: Jeroen
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GEMEENTEN

Peter den Oudsten (PvdA) 
wordt op 1 juli  waarnemend 
burgemeester van Utrecht. 
De benoeming volgt op 
het vertrek van Jan van 
Zanen (VVD), die op die 
dag  burgemeester van 
Den Haag wordt. Den 
Oudsten heeft ruime be-
stuurlijke  ervaring. Hij was 
 burgemeester van Meppel, 
 Enschede en Groningen. Hij 
blijft in Utrecht aan totdat 
er een nieuwe kroonbe-
noemde burgemeester is 
aangesteld.

Michel Bezuijen is voorge-
dragen als nieuwe burge-
meester van Zoetermeer.  
De VVD’er volgt daar op  
1 oktober zijn partijgenoot 
Charlie Aptroot op, die op  
31 maart met vervroegd 
pensioen ging. Tot de 
komst van de nieuwe 
burgemeester neemt Jan 
Pieter Lokker (CDA) de 
taken waar. Bezuijen is nu 
nog burgemeester van Rijs-
wijk waar hij in 2013 begon. 
Eerder was hij wethouder 
en locoburgemeester van 
Haarlemmermeer en  
raadslid in diezelfde 
 gemeente. 

Nico van Ginkel is na ruim 
vijf jaar vertrokken als ge-
meentesecretaris bij de ge-
meente Waterland. Hij ging 
medio juni aan de gang 
als secretaris van Regio 
Alkmaar, een samenwer-
kingsverband van de ge-
meenten Alkmaar,  Bergen, 
Castricum, Heerhugo-
waard, Heiloo, Langedijk 
en Uitgeest. Loco secretaris 
Tom van den Berg neemt 
tijdelijk de honneurs in 
Waterland waar.

PERSONALIA 

Jan van Zanen
OVERSTAP

Waarom stapt u over? ‘Utrecht blijft de stad van mijn 
 dromen. Het is de stad waar ik het langst heb gewoond en gewerkt, waar ik het 
politieke handwerk heb geleerd en waar mijn twee kinderen zijn geboren. En toch 
heb ik besloten te solliciteren in Den Haag. Ik vind het een aantrekkelijke gedachte 
om het werk dat ik nu in Utrecht doe, elders in de praktijk te brengen. Dat heeft 
te maken met die andere stad, met mijn leeftijd en met de procedure. Ik kan niet 
bepalen wanneer er een vacature is. Den Haag is ook een mooie stad. Het is de 
stad van de zee, maar ook van grote verschillen. En ik ben 58, en ik heb ambitie, 
ondanks dat ik het hier in Utrecht goed heb. Als ik nu niet ga, wordt het steeds 
ingewikkelder om weg te gaan.’

Wat biedt u Den Haag? ‘Mijn ervaring. De Haagse 
 politiek biedt soms enige turmoil. Ik hoop dat ik daar een rol kan spelen, met mijn 
 enthousiasme, humor en hopelijk een beetje mildheid. Op lokaal niveau heb ik 
allerlei functies vervuld, was raadslid en wethouder in Utrecht en burgemeester 
in  Amstelveen en Utrecht, soms onder moeilijke omstandigheden. Ik kijk zeer uit 
naar de samenwerking met de stad en de raad. Vijftien fracties, ik ga het zien. 
En ik ben nieuwsgierig naar de dossiers die op me afkomen. Ik heb me nog niet 
 verdiept in alle dossiers, dus daar kan ik nog niets over zeggen.’ 
 

Blijft u VNG-voorzitter? ‘Het is aan de leden in de 
 ledenvergadering om daarover te besluiten, maar ik zet graag mijn werk door als 
VNG-voorzitter. Ik ben net begonnen aan mijn tweede termijn en er is nog genoeg 
te doen.’ (RvdD) ←

Zijn benoeming was een verrassing: volgende week begint 
Jan van Zanen als burgemeester van Den Haag. 
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Sander van Waveren 
begon op 15 juni als interim-
gemeentesecretaris in 
Laren. Hij volgde Peter van 
Dijk op, die daar sinds ja-
nuari dit jaar waarnemend 
secretaris was. De afgelo-
pen jaren gaf Van Waveren 
leiding aan het bureau van 
de Vereniging van Gemeen-
tesecretarissen. Daarnaast 
is hij raadslid in Utrecht.

Gemeentesecretaris Gert-
jan Rozendom vertrekt op  
1 juli bij de gemeente Borne. 
Hij bekleedt de functie van 
secretaris sinds 2014, maar 
werkt al sinds 1989 bij de 
gemeente. In 2002 werd hij 

vertrekt omdat hij vindt dat 
de gemeentelijke organi-
satie de komende tijd ‘een 
andere stijl van leiderschap’ 
nodig heeft.

Gemeentesecretaris 
 Wubbo Tempel van 
 Oudewater wordt op 2 juli 
wethouder in Krimpen 
aan den IJssel. Hij is sinds 
december 2016 secretaris in 
Oudewater, de eerste perio-
de als waarnemer. Eerder 
was de CDA’er fractievoor-

in Korendijk en waarne-
mend burgemeester in Hel-
levoetsluis . Tempel is niet 
de enige gemeentesecreta-
ris die naar het nieuwe col-
lege van Krimpen aan den 
IJssel vertrekt: ook gemeen-
tesecretaris Coen Derickx 
van Loon op Zand wordt 
daar op 2 juli wethouder. 
Derickx (PvdA) was sinds 
augustus 2017 in functie. 
Eerder was hij onder meer 
gemeentesecretaris in Vlist, 
Boskoop, Ooststellingerwerf 

Juul Covers stopt na de 

secretaris van Teylingen 
en als directeur van de 
werk organisatie HLTsamen. 
Dat is de ambtelijke werk-
organisatie van Hillegom, 
Lisse en Teylingen. Hij gaat 

-

van vertrek is afhankelijk 
van de vraag wanneer er 
een opvolger is gevonden. 
Covers werkte sinds 2013 als 
gemeentesecretaris.

De gemeenteraad van 
Waterland heeft Lia 

redactie@vngmagazine.nl

Berlinda Aukema is vanaf 20 juli de nieuwe 
gemeentesecretaris van Oldambt. Zij volgt daar Herman 
Groothuis op, die met pensioen gaat. Aukema heeft 
een achtergrond in de jeugdzorg, energievoorziening, 
 welzijn en aardbevingen in diverse managementfunc-
ties. Ze werkte veel voor en met gemeenten, maar nog 
niet eerder ín een gemeentelijke organisatie.

Randsdorp met ingang 
van 16 juni benoemd tot 

Elske Hörchner, die 
-

werkte aansluitend op in-

in onder meer Hilversum, 
Staphorst en Leeuwarden.

Moana van IJsseldijk is 
sinds 25 juni de nieuwe grif-

van Druten. Zij volgt daar 
Frans Aerts 

op, die sinds 1 november 
2019 Sophie van der Lugt 
verving. Van IJsseldijk was 

begon, aanvankelijk als 

1 juni 2019 in vaste dienst. 
In Bronckhorst werd Aldrik 
Dijkstra

Onno Vliegenthart wordt 

van de gemeenteraad van 
Krimpen aan den IJssel. Hij 
is nu nog raadsadviseur/

Woerden. In Krimpen aan 
den IJssel volgt hij Marian-
ne Verhoev op, die naar de 

Tweede Kamer vertrok waar 

vaste commissie voor LNV 
werd. Sinds april dit jaar 
wordt de functie van raads-

Peter-Paul Moors.

Lubbo Blaauw gaat op  
1 augustus aan de slag 

 Alkmaarse gemeenteraad. 
Hij vervangt Felix van Beek, 
die dit voorjaar aangaf geen 
voldoening meer uit het 
werk te halen. Blaauw was 
tot 1 januari dit jaar plaats-

en senior raadsadviseur in 
Alkmaar en daarvoor elf jaar 

BURGEMEESTERS
VACATURE

Asten (circa 16.700 inwo-
ners), vacant per 15 januari 
2021. Het salaris bedraagt  
€ 7.874,98 bruto per maand. 

-
den aangevraagd via tel. 
06-52794333/06-52794134 
of via burgemeestersaan-
gelegenheden@brabant.nl. 
Sollicitatiebrieven vóór 8 juli 
sturen naar de CdK in de 
provincie Noord-Brabant. 

Yvonne van Mastrigt wordt per 1 juli 
waarnemend burgemeester van Stadskanaal. De  PvdA’er 
volgt Froukje de Jonge (CDA) op, die op 14  februari 
wethouder in Almere werd. Van Mastrigt was eerder 
burgemeester in Winsum en Hoogezand-Sappemeer. 
Ook was ze gedeputeerde in Groningen (2012-2015) en 
waarnemer in Hoorn en Stichtse Vecht.
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mogelijk duurzaamheid van gebou-
wen in rapportcijfers uit te drukken. 
Daarbij komen alle thema’s aan de 
orde die relevant zijn, zoals energie, 
materialen en hergebruik. Maar het 
instrument gaat ook in op thema’s 
zoals gezondheid voor de gebruiker 
van het gebouw, gebruikskwaliteit 
en toekomstwaarde. Daarmee ont-
staat een integraal prestatieprofiel 
van een gebouw.

W/E adviseurs
W/E adviseurs helpt de landelijke 
overheid, gemeenten, corporaties en 
vastgoedbeleggers bij het verduur-
zamen van gebouwen en gebieden. 
W/E ziet hun ketenpartners daarbij 
als belangrijke katalysator. W/E is on-
derscheidend door het meetbaar en 
bespreekbaar maken van duurzaam-
heid, gericht op Energie, Circulariteit 
en Gezondheid. W/E heeft als motto 
‘moeilijke materie makkelijk maken’.

van de ambities op het gebied van 
duurzaam bouwen. W/E adviseurs 
helpt meerdere gemeenten bij het ac-
tueel maken van de duurzaamheids-
ambities die aansluiten op de nieuw-
ste eisen die vanuit de overheid 
worden gesteld aan bouwwerken. 
Hiervoor is een integrale duurzaam-
heidsaanpak  nodig, waarin we niet 
alleen de focus leggen op duurzame 
energie, maar op alle thema’s. 
Bij het actualiseren van de ambi-
ties worden meerdere afdelingen 
binnen de gemeente betrokken. Dit 
zorgt voor een vollediger inzicht en 
levert een grotere betrokkenheid op 
van stedenbouwkundigen, project-
leiders, vastgoedmedewerkers 
en vergunningverleners. Omdat 
het  beleid breder gedragen wordt, 
vergroot je de slaagkans ervan. Ook 
externe partijen, zoals woningcor-
poraties en ontwikkelaars die in de 
gemeente actief zijn, kunnen input 
leveren. Hun kennis is relevant, want 
zij hebben praktijkervaring waar 
veel van geleerd kan worden. Hun 
betrokkenheid bij de beleidsont-
wikkeling biedt daarnaast ook meer 
kansen voor het werkbaar krijgen 
van het beleid.
W/E adviseurs heeft de tool GPR 
Gebouw ontwikkeld. Hiermee is het 

Veranderende bouweisen 
vragen om nieuwe en integrale 
duurzaamheidsaanpak 
gemeenten

Ben je binnen je gemeente bezig 
met nieuwbouwprojecten of 
wil je bestaande bouw renove-

ren? Dan heb je te maken met steeds 
uitgebreidere duurzaamheidseisen. 
Per 1 januari vervangt BENG de Ener-
gie Prestatie Coëfficiënt (EPC). Ook 
de Milieuprestatie Gebouwen (MPG) 
verandert. Hoe vertaal je deze eisen 
naar actuele en werkbare doelen? 

BENG en MPG?
Voor alle nieuwbouw, zowel woning-
bouw als utiliteitsbouw, geldt dat de 
vergunningaanvragen vanaf 1 januari 
2021 moeten voldoen aan de eisen 
voor Bijna Energieneutrale Gebouwen 
(BENG). De energieprestatie van deze 
gebouwen wordt straks op drie criteria 
beoordeeld: energiebehoefte, primair 
fossiel energiegebruik en aandeel her-
nieuwbare energie. Ook wordt daar 
het TOjuli-getal aan toegevoegd. Dit 
getal geeft het risico op oververhitting 
in een woning aan. Een vergunning 
voor de bouw van woningen mag pas 
worden verleend als de grenswaarde 
van 1,0 niet wordt overschreden. 

De MPG geeft aan wat de milieube-
lasting is van een gebouw. Deze is bij 
elke aanvraag voor een omgevings-
vergunning verplicht. Het gaat hierbij 
om nieuwbouwwoningen en nieuwe 
kantoorgebouwen die groter zijn dan 
100 m2. Per 1 januari 2018 geldt voor 
de MPG een maximum grenswaarde 
van 1,0. Deze moet worden aange-
toond met een MPG-berekening. 
Binnenkort verandert de bepalings-
methode voor de MPG en de norm 
zal op termijn strenger worden. 

De aanpak van W/E adviseurs 
Deze veranderingen in de regelgeving 
en de toegenomen aandacht voor 
klimaatadaptatie, circulariteit en na-
tuurinclusiviteit vragen een herijking 

Ingezonden mededeling
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André Zeijseink, voorzitter 
Loenen Energie Neutraal en 

energie-ondernemer
André is een zeer betrokken en 

actieve inwoner van Loenen. 
Hij laat zien hoe je de  
energietransitie door  

bewoners kunt vormgeven.

Michael Boddeke,  
directeur duurzame  

energiecoöperatie deA
Michael en ik werken samen  

om inwoners van Apeldoorn te 
adviseren over wat zij kunnen 
doen aan energiebesparende 
maatregelen zoals isolatie en 

zonnepanelen.

Ellen Luten, programma-
manager Energietransitie 

Gemeente Apeldoorn
Ellen is mijn sparringpartner  

in het gemeentehuis. Met  
haar neem ik alle dilemma’s 

en uitdagingen door  
die komen kijken bij de  

energietransitie. 

Marjolein Tillema,  
energieregisseur Kerschoten 

Energie Neutraal
Marjolein is ons verlengstuk in 

de buurt. Zij staat in contact met 
inwoners en probeert samen 

met hen toe te werken naar een 
aardgasvrije wijk.

Wouter Bronkhorst,  
ondernemer en Winnaar  

Zonnedak-award
Ondernemers zijn  belangrijk 

in de energie transitie. Wouter 
heeft het dak van zijn bedrijf 

 volgelegd met  zonnepanelen. 
Een mooi  voorbeeld voor 

 anderen.

Martine Berends, voorzitter 
projectgroep gemeenteraad
Om de energietransitie goed 

te laten verlopen werk ik 
 samen met de gemeenteraad. 

Ik spreek Martine en haar 
 collega’s  daarom regelmatig 
binnen de raadsprojectgroep 

 energietransitie.

René Lemein,  
account manager Apeldoorn 

bij netwerkbedrijf  
Alliander

Met René werken we samen 
om ervoor te zorgen dat ons 

stroomnet alle ontwikkelingen 
aan blijft kunnen.

Maarten van Vierssen
 

HET NETWERK VAN...

Maarten van Vierssen (D66) 
is sinds december vorig jaar 

 wethouder in Apeldoorn. 
Hij heeft onder meer de 
 energietransitie in zijn 

 portefeuille. Met wie praat hij 
over dit onderwerp?
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TEKST: RUTGER VAN DEN DIKKENBERG | BEELD GEMEENTEHUIZEN:  JAN VAN DER VOET

ALLE GEMEENTEHUIZEN IN ÉÉN BOEK

J
an van der Voet, van-
wege  pensioen deze 
maand afgezwaaid als 
hoofd  concernstaf bij 
de VNG, trok de afgelo-
pen  anderhalf jaar heel 
Nederland door om alle 

VOOR EEN KLOEK FOTOBOEK FOTOGRAFEERDE JAN VAN DER 
VOET ALLE GEMEENTEHUIZEN VAN NEDERLAND. HET WERD TER 
AFSCHEID

Spiegels 

gemeentehuizen vast te leggen. Dikwijls 
ging zijn vrouw mee. ‘Zij vond het hart-
stikke leuk.’  Vanwege de afstand lukte 
het vaak niet meer dan acht gebouwen 
per dag te fotograferen. ‘We hebben 
enkele ritjes op de fiets gemaakt, maar 
meestal lukte dat niet. We hebben er 

van de 
lokale cultuur

Gennep

Wester-
kwartier
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zelfs onze vakanties op afgestemd. Zo 
zijn we een week naar Brabant geweest.’
Opmerkingen van Jantine Kriens, tot 
eind maart algemeen directeur van 
de VNG, waren de directe aanleiding 
voor het boek dat is gemaakt om haar 
 afscheid te markeren. Van der Voet: ‘Zij 
heeft in haar tijd bij de VNG ontzettend 
veel  gemeenten bezocht en kwam dan te-
rug met de verzuchting dat we daar toch 
eens een boek van moesten maken.’
‘Wat me fascineerde’, zegt Kriens zelf, ‘is 
dat een stadhuis iets zegt over de cultuur 
in de gemeente. Neem het stadhuis van 
’s-Hertogenbosch. Dat is een katholiek 
gebouw waar je de Brabantse geschiede-

nis in terugziet. In Enschede herken je 
de arbeidersachtergrond in het stadhuis. 
Die enorme variëteit is voor mij een me-
tafoor voor de kracht van Nederland.’

DYNAMIEK
Het was Van der Voet opgevallen 
 ‘hoeveel mooie, oude gemeentehuizen 
er nog zijn, op plekken waar je ze niet 
verwacht’. Ook opvallend, zegt hij: 
de dynamiek in het bouwen en ver-
bouwen van de  gebouwen, ingegeven 
door  herindelingen, verduurzaming, 
nieuwe eisen en het toevoegen van 
nieuwe  functies aan het gebouw, zoals 
een bibliotheek of een politiebureau. 

Jantine Kriens ontving in haar woongemeente Nissewaard het fotoboek uit handen van Jan van der Voet (rechts). (Beeld: Henriëtte Guest)

‘De teksten in het boek zijn geschreven 
door twee cultuurhistorici’, zegt Van der 
Voet. ‘Zij beschrijven heel mooi hoe het 
uiterlijk van de gemeentehuizen veran-
derde met de manier waarop we kijken 
naar het lokaal bestuur. In vroeger tijden 
moesten de gebouwen autoriteit en rijk-
dom uitstralen. Nu moet je er vooral aan 
kunnen zien dat de gemeente van ons 
allemaal is en zijn de gebouwen veel 
laagdrempeliger.’ ←
 
Gemeentehuizen in Nederland is uitgege-
ven door historische Uitgeverij Matrijs. De 
VNG stuurt het boek als attentie naar alle 
gemeenten.

Het  
Hogeland

Midden-
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HERDENKEN MET DE INDISCHE GEMEENSCHAP

H
et einde van de Duitse bezetting had op 5 mei een 
groot feest moeten worden. Door het corona virus 
konden alle geplande activiteiten rond de viering 
van 75 jaar vrijheid echter in de prullenbak. Maar 
5 mei 1945 was voor het Koninkrijk der Nederlan-
den niet het einde van de Tweede Wereldoorlog. 
In de maanden die volgden, zouden in toenmalig 

Nederlands-Indië nog duizenden Nederlanders bezwijken aan honger, 
ziekte en uitputting. Voor dat deel van het koninkrijk kwam het einde pas 
op 15 augustus 1945, toen Japan capituleerde. Een echte bevrijding zou 
het niet zijn.  Twee dagen later riep Indonesië de onafhankelijkheid uit. 
Dat leidde tot een nieuwe periode van geweld en oorlog. 

REFLECTEREN
De dag waarop de Japanse bezetter de wapens neerlegde, wordt in Indone-
sië niet gevierd. Daar is 17 augustus veel belangrijker. Dat geldt niet voor 
de Indische gemeenschap in Nederland. Die staat elk jaar op 15 augustus 
stil bij het einde van de Tweede Wereldoorlog. Niet op de manier waarop 
Nederland 4 en 5 mei invult, maar om te herdenken, te reflecteren en te 
verwerken. Twee miljoen Nederlanders hebben een Indisch verleden. 
Velen daarvan dragen tussen 5 mei en 15 augustus de Melati-speld, de 
 jasmijnbloem die voor hen het symbool is van verbinding en troost.
Hélène Oppatja is blij met deze oproep. Als het aan haar ligt, staat elke 

gemeente 15 augustus op de 
een of andere manier stil bij de 
 bevrijding van Nederlands-Indië. 
‘Het was een kantelpunt in de 
geschiedenis van Nederland. Maar 
het is  ingewikkeld, en Nederland 
 verhoudt zich moeilijk met dat 
deel van de geschiedenis.’
Oppatja is gemeentesecretaris van 
Wassenaar en  bestuurslid van de 

15 AUGUSTUS 1945 EINDIGDE DE TWEEDE WERELDOORLOG 
VOOR HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN PAS ÉCHT. MET DE 
 CAPITULATIE VAN JAPAN WERD . 
DE INDISCHE GEMEENSCHAP IN NEDERLAND ROEPT GEMEENTEN 
OP DAAR DEZE ZOMER BIJ STIL TE STAAN. 

De 

Hélène  
Oppatja

gemeente-

secetaris van 

Wassenaar

tweede  

Dit is de laatste 

onze serie rond 

de viering van 75 

artikelen staan 

op vng.nl/vrij75.

Bevrijdingsdag
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Stichting Nationale Herdenking 15 augustus 1945. Zij 
vindt het ‘heel belangrijk’ dat gemeenten stilstaan bij 
deze datum. ‘Ik denk niet dat er een gemeente is waar 
niemand woont met een Indisch verhaal.’
Dat stilstaan kan heel eenvoudig door de vlag te 
 hijsen, door persoonlijke betrokkenheid te tonen  
bij activiteiten die door de lokale Indische gemeen-
schap worden georganiseerd, of door bestuurders en 
raadsleden te vragen de Melati op te spelden  
en vervolgens een selfie te delen met de hashtag  
#ikherdenkop15augustus. Oppatja: ‘En veel gemeen-
ten kennen monumenten, “huizen van aankomst” 
zoals voormalige contractpensions en andere plekken 
die betekenis krijgen door het verhaal erachter te ver-
tellen en persoonlijke herinneringen van inwoners op 
te tekenen en te delen.’
Dat de 15 augustus-herdenking veel minder bekend-
heid geniet dan de jaarlijkse dodenherdenking en 
Bevrijdingsdag, is volgens haar begrijpelijk. ‘We zijn in 
Europa, dus hier zijn meer mensen die in directe om-
geving of hun eigen familie heel indringende herinne-
ringen hebben aan de oorlog. Er zijn ook fysieke plek-
ken waar je naartoe kunt gaan die heel rechtstreeks 
aan de oorlog herinneren. Dat hebben wij, de Indische 
Nederlanders, niet. Geen concentratiekamp, of een 
Hollandse Schouwburg. Daar komt bij: 15 augustus is 
een herdenkingsdag, niet een uitbundige feestdag.’

VEEL EMOTIES
De Indische Nederlanders hebben ook gemengde 
 gevoelens bij de term bevrijding, zegt Oppatja. ‘Het 
was, met het uitroepen van de onafhankelijkheid, de 
Bersiap en de politionele acties, een heel chaotische 
periode die voor veel families echt traumatisch is ge-

weest, en voor de veteranen die nu nog in leven zijn. 
Veel mensen hebben de herinnering aan iets moois dat 
ze zijn kwijtgeraakt. Maar hun nakomelingen kunnen 
heel anders naar de geschiedenis kijken en denken: 
stonden wij wel als koloniale macht wel aan de goede 
kant? Dat is heel pijnlijk. Ik kom nog weleens in Bron-
beek. De veteranen die daar verblijven, waren destijds 
gewoon jonge knullen die net de Tweede Wereldoorlog 
achter de kiezen hadden. Ze hebben in Indië dingen 
gedaan en gezien waar ze nog steeds niet over praten. 
Bij terugkomst in Nederland werd ineens heel anders 
naar hen gekeken. Dus je begrijpt dat 15 augustus een 
dag is waarop heel veel emoties bij elkaar komen.’
Zoals het erg belangrijk voor de Indische gemeen-
schap is dat premier Mark Rutte jaarlijks de nationale 
herdenking bij het Indisch Monument in Den Haag 
bijwoont, zo is de aanwezigheid van de burgemeester 
bij een lokale herdenking ook erg belangrijk. Oppatja: 
‘Het geeft betekenis aan de dag, de burgemeester is 
een belangrijk symbool.’ Ze is ook blij dat Harald 
Bergmann, de burgemeester van Middelburg, lid is 
van de Commissie van Advies van de Nationale her-
denking. ‘Hij is een Indische jongen, een representant 
van de generatie die het stokje moet overdragen.’ ←

Detail van het Indisch Monument in Den Haag tijdens de herdenking in 2019.

‘Wij hebben geen  
fysieke plekken die aan 

de oorlog herinneren’

Meer  
informatie

15augustus1945.nl  

(met toolkit voor 

gemeenten) en

facebook.com/ 

15augustus1945.
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VACATURES Voor een overzicht van alle vacatures en meer 
informatie zie www.gemeentebanen.nl.

ICT

 Teamleider ICT
Alphen aan den Rijn

 Projectleider ICT
Amstelveen

BESTUURLIJK

 Communicatieadviseur
Alphen aan den Rijn

 Communicatieadviseur
Barneveld

 Communicatieadviseur 
informatie en ICT
Den Haag

 Senior juridisch adviseur
Gouda

FACILITAIR

 Privacy-adviseur
Breda

 Projectmanager
Dordrecht

 IT auditor
Helmond

 Projectleider/adviseur 
informatiemanagement
’s-Hertogenbosch

 IT auditor
Leeuwarden

 Inkoopadviseur
Winterswijk

ECONOMISCH

 

adviseur
Helmond

 Business controller
Lansingerland

 Taxateur WOZ
Leeuwarden

 Financieel adviseur 
Soest

CULTUUR

 Leerplichtambtenaar
Haarlemmermeer

ORGANISATIE

 Teamleider/
coachende HR(O) 
professional
De Ronde Venen

 HRM-adviseur
Nijkerk

RUIMTELIJKE 
ORDENING

 Adviseur ruimtelijke 
ordening 
Amersfoort

 Senior coördinator 
inzameling
Amstelveen

 Landschapsarchitect
Amstelveen

 (Junior) planologisch 
juridisch medewerker
Barneveld

 Junior gebiedsmanager
Haarlem

 Projectleider vastgoed & 
ruimtelijke ontwikkeling
Koggenland

 Accountant en adviseur 
fysiek domein
Leeuwarden

 Technisch beheerder 
gemeentelijk vastgoed
Leiden

 Teammanager buiten-
dienst en milieustraat
Leusden

 Medewerker riolering en 
water 
Maasdriel

 Project/procesleider 
ruimtelijke ontwikkeling
Middelburg

 Beleidsmedewerker 
water riolering en civiele 
techniek
Nunspeet

 Medewerker-analist 
interventieteam woon-
overlast
Schiedam

 Tactisch inkoopadviseur 
fysiek domein
Veenendaal

 Beleidsmedewerker RO 
Vught

 Inspecteur bouw-
toezicht
Zaanstad

WERKGELEGENHEID

 Senior medewerker 
gegevens- en informatie-
analyse
’s-Hertogenbosch

 Consulent werk en 
inkomen
Krimpenerwaard

WELZIJN

 Data-analist sociaal 
domein
Epe

 Consulent interventie-
team
Huizen

 Teamleider sociaal team
Texel

 Beleidsadviseur sociaal 
domein
Venlo

 Consulent sociaal team 
specialisatie jeugd
Waddinxveen

 Wmo-consulent
Wageningen

 Senior contractmanager 
Wmo
Zaanstad

Hét overzicht van vacatures 
binnen gemeenten voor 
hoger opgeleiden. 
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Hoe ziet een leefbare wereld voor onze kinderen er uit? Dit vraagt, niet alleen nu, om een 
andere kijk op energie, op mobiliteit, op het (her)gebruik van grondstoffen en op hoe we in de bebouwde 

omgeving inspelen op klimaatveranderingen.  

Deze vragen plaatsen wij in het hart van onze ontwikkelingen. Waarbij we vanuit ons thema 
‘Gedurfde duurzaamheid’ de lat constant hoger leggen voor onszelf en onze partners.

Maatschappelijke vraagstukken zien wij niet als abstracte problemen. Het zijn kansen om concrete 
vragen van mensen te beantwoorden. Dit vergt conceptuele denkkracht, inlevingsvermogen en vooral durf. 

Dan wordt visie werkelijkheid in inspirerende leefomgevingen.

Wat dat voor u kan betekenen?

am.nl/gedurfdeduurzaamheid

AM maakt het thema ‘Gedurfde duurzaamheid’ waar in de Professor Schoemaker Plantage, 
een nieuw stadsdeel met uitsluitend Nul-op-de-Meter woningen in Delft.

VERANDER
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Op je scherpst

Ontdek de
mogelijkheden op

lokale-democratie.nl/raadsleden

Dat wil je als raadslid graag zijn.
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