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MOTIE 16 van 2021 

Transitievisie warmte 

via griffie@velsen.nl  

Aan de voorzitter van de Raad 
 
Geachte voorzitter, 
 

Hierdoor delen wij u mede dat wij onder verwijzing naar artikel 44 Reglement van 
Orde een motie met als onderwerp Transitievisie Warmte, indienen met betrekking 
tot het raadsvoorstel nummer: R21.063, behorende bij agendapunt 10 van de 
raadsvergadering van 28 oktober 2021. 
 

De motie luidt als volgt: 
 
De raad van de gemeente Velsen constateert dat: 

- Met de vaststelling van de TRANSITIEVISIE warmte en het aanwijzen van de 
woonkernen IJmuiden en Velsen-Noord als startwijken, waar voor 2030 wordt 
gestart met het aardgasvrij maken, en waarvoor uitvoeringsplannen opgesteld 
moeten worden waar veel geld mee gemoeid is. 

- Voor zowel de gemeente Velsen, die voor de transitie hoge kosten moet 
maken, als voor huurders van woningen, die voor de verduurzaming van hun 
woning voor hoge kosten komen te staan en voor huurders van woningen die 
in slecht geïsoleerde woningen wonen zullen de kosten stijgen, zeker gelet de 
te verwachten stijging van de gasprijzen. 

- Gelet op deze ontwikkeling dient het Rijk zo spoedig mogelijk duidelijk te 
maken hoeveel structurele middelen gemeenten krijgen, zodat de gemeenten 
uitvoering kunnen geven aan de warmtevisie. Daarnaast dienen de kosten 
voor onze inwoners tijdens de warmtetransitie niet te stijgen. 

- Als er geen structureel voldoende geld van het Rijk komt, de gemeente niet 
kan overgaan tot uitvoering van de transitie warmte. 

 
En verzoekt het college / de Griffie:  

• Namens de gemeenteraad van Velsen bij de VNG het nadrukkelijke verzoek 
te doen om bij het Kabinet erop aan te dringen, dat er op korte termijn 
besloten wordt welk bedrag daadwerkelijk voor de uitvoering van de 
TRANSITIEVISIE warmte, in relatie met het Klimaatakkoord, voor gemeenten 
(waaronder Velsen) beschikbaar komt, zodat zo snel mogelijk tot uitvoering 
van de TRANSITIEVISIE warmte overgegaan kan worden.  

• Dit door middel van het indienen van een motie tijdens de bijzondere 
algemene ledenvergadering van de VNG op 26 november 2021. 

• De griffier te verzoeken deze motie door te sturen naar Raden in Verzet, zodat 
deze motie ook de aandacht krijgt van Raden in Verzet. 

• De griffier te verzoeken deze motie onder de aandacht te brengen bij de 
gemeenteraden in Nederland. 
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Toelichting: 
Door het Rijk is het Klimaatakkoord vastgesteld en hebben de gemeenten de 
opdracht gekregen om de transitie en verduurzaming uit te voeren. 
Daar zijn hoge kosten aan verbonden, maar door het Rijk is nog niet besloten 
hoeveel geld de gemeenten daadwerkelijk tegemoet kunnen zien. 
Met het klimaatakkoord krijgen gemeenten, Provincies en waterschappen te maken 
met nieuwe taken. Dit leidt zoals gezegd tot extra lasten in de bestuurlijke en 
ambtelijke uitvoering, maar ook voor extra grote lasten voor inwoners. 
Als je als eigen woningbezitter een koophuis hebt met een hypotheek waardoor het 
water, met betrekking tot aflossing, al aan de lippen staat, is het onmogelijk om hier 
alsnog een extra lening voor af te sluiten. Daarnaast zullen voor iedereen de 
gasprijzen aanzienlijk omhoog gaan en daardoor worden de huurders van slecht 
geïsoleerde woningen extra getroffen. 
Op nationaal niveau heeft de VNG voor alle gemeenten gezamenlijk door laten 
rekenen wat de kosten zouden kunnen zijn om de klimaatdoeleinden voor 2030 te 
realiseren. Tijdens Prinsjesdag is door het demissionair kabinet aangegeven dat zij 
geld beschikbaar willen stellen, maar dat dit door een nieuw aan te stellen kabinet 
uitgevoerd moet worden. 
Om tot uitvoering van de TRANSITIEVISIE warmte over te kunnen gaan, kan er niet 
eindeloos gewacht worden tot er een nieuw kabinet is. 
Als er geen geld beschikbaar gesteld wordt door het Rijk, dan kan er niet over 
gegaan worden tot de uitvoering van de TRANSITIEVISIE warmte. Er kan pas iets 
gedaan worden als het woonlasten neutraal is. 
 
Datum: 28 oktober 2021 
 
Naam    Fractie 
Leo Kwant   LGV 

Suleyman Çelik  Velsen Lokaal 

Ahmet Karateke  PvdA 

 


