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Belangrijkste implicaties Regeerakkoord onderdeel energie en klimaat  

voor gemeente Schagen 

 

Inleiding 

Het Regeerakkoord heeft als overkoepelend doel:  49% minder CO2 uitstoot in 2030.[1] 

Dit is een stevige ambitie en veronderstelt een versnelling van de energietransitie.  

 De hoofdlijnen van de afspraken uit het Regeerakkoord worden verankerd in een 

Klimaatwet.  

 Daarnaast komt er een nieuw Energie- en Klimaatakkoord om de maatschappelijke 

en bestuurlijke  partijen (waaronder gemeenten en woningcorporaties) meer 

zekerheid te geven.  

 Er komt een Bestuursakkoord waarin wordt vastgelegd dat decentrale overheden 

het voortouw hebben bij verduurzaming van de gebouwde omgeving. 

 

Hoewel de richting en het doel vaststaan en beleidsvoornemens zijn geformuleerd, zal 

de concretisering in maatregelen komende jaren gestalte krijgen.  

 

Financiering klimaat- en energietransities 

 Er wordt € 300 miljoen per jaar vrijgemaakt om te onderzoeken hoe toekomstig 

beleid succesvol is in te richten, expertise is op te bouwen en proefprojecten zijn uit 

te voeren.  

 Opgeteld is per jaar uit Rijksmiddelen een bedrag van bijna € 4 miljard beschikbaar 

voor energie- en klimaatbeleid. 

 Daarnaast zal ook een aanzienlijk deel van de extra middelen voor decentrale 

overheden ten goede komen aan klimaatbeleid volgens te maken afspraken. In het 

Bestuursakkoord wordt dit nader uitgewerkt.  

 De SDE+ regeling wordt gecontinueerd. Onduidelijk is wat precies het toekomstige 

budget is. De regeling wordt ook opengesteld voor CCS (carbon capture and 

storage).  

 De salderingsregeling wordt in 2020 omgevormd in een nieuwe regeling. Onduidelijk 

is wat deze nieuwe regeling inhoudt, en wat de overgangsregeling voor bestaande 

gevallen zal inhouden. 

 Er komt een aparte regeling voor energiecoöperaties die het mogelijk maakt dat 

omwonenden makkelijker kunnen participeren in duurzame energieprojecten in hun 

directe omgeving. Onduidelijk is nog wat de regeling precies gaat inhouden. 

  

  

                                                           
[1] Als hiervoor binnen de EU voldoende medestanders worden gevonden, schroeft het kabinet de 
ambitie op naar 55%. 
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Beleidsvoornemens gebouwde omgeving 

 Het kabinet wil met gemeenten, provincies, waterschappen en netbeheerders per 

regio een plan maken voor verduurzaming van de gebouwde omgeving om te 

komen tot een programmatische aanpak met een optimale mix van 

energiebesparing, duurzame warmte en duurzame opwekking.  

 Nieuwbouwwoningen krijgen geen aardgasaansluiting meer, maar een 

warmterecht. De ambitie is dat aan het einde van de kabinetsperiode circa 50.000 

nieuwbouwwoningen per jaar aardgasloos worden opgeleverd.  

 Aan het einde van de kabinetsperiode moeten jaarlijks 30.000 – 50.000 bestaande 

woningen van het aardgas afgehaald worden. Hiermee wordt een eerste stap 

gezet naar verduurzaming van 200.000 woningen per jaar, een tempo dat nodig is 

om in 2050 de hele voorraad van 6 miljoen woningen te hebben verduurzaamd.  

 Uitgewerkt zal worden welke vormen van gebouw-gebonden financiering gebruikt 

zullen worden om besparingsopties aantrekkelijk te maken voor particuliere 

woningeigenaren.  

 De subsidieregeling voor energiebesparing bij sportverenigingen wordt verlengd.  

 

Belangrijkste implicaties van eerdere en andere voornemens Rijksbeleid voor 

gemeente Schagen 

 Energieagenda (2016): de gemeente krijgt een regierol in de energie- en 

warmtetransitie. 

 Binnen het ministerie van EZ en Klimaat circuleren plannen om als nationale 

overheid prestatieafspraken te maken met gemeenten. Een van deze afspraken 

behelst “dat gemeenten in 2021 een warmtetransitieplan hebben opgesteld en dat 

deze bij inwerkingtreding van de omgevingswet onderdeel kan worden van de 

lokale omgevingsvisie en het omgevingsplan.”  

 

 


