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Aanleiding
Arnhem wil werk maken van het verduurzamen en toekomstbestendig maken van onze
stad en energieneutraliteit in 2050. De urgentie van de klimaatverandering en het
aanpassen van de stad daarop, huidige economische groei en ontwikkeling van Arnhem
als hotspot voor innovaties op het gebied van elektriciteit en duurzaamheid bieden
Arnhem kansen.
In het coalitieakkoord is een klimaatfonds van €10 miljoen ingesteld. Het fonds is een
vliegwiel voor het genereren van cofinanciering om de komende jaren het groter
wordende aantal initiatieven in de wijken op het gebied van energietransitie en
klimaatadaptatie te faciliteren en aan een succesvolle realisatie daarvan bij te dragen.
Voor deze intensivering van het verduurzamen van onze stad neemt de gemeente de
regierol.
Klimaatfonds
Het klimaatfonds is een belangrijke bestuurlijk instrument dat voor langere tijd impact
heeft op gemeentefinanciën. Dat betekent dat het klimaatfonds nu goed gestructureerd
moet worden d.m.v. het vastleggen van kaders. De kaders dienen om de raad invloed te
geven op de bestedingen van de middelen. In het bijgevoegde raadsvoorstel staan de
kaders voor de besteding van het klimaatfonds.
De kaders bestaan uit: Voorwaarden voor bestedingen, bevoegdheden voor het doen
van bestedingen en het verantwoorden van de bestedingen.
Bestemmingsreserve
Onder klimaatfonds verstaat het college de €10 miljoen die in het collegeakkoord is
vrijgespeeld voor verduurzamingsmaatregelen en klimaatadaptatie. Deze middelen zijn
ondergebracht in de BR Duurzaam Arnhem. Het te wijzigen doel van deze BR luidt:
'Het ondersteunen van investeringen in de stad die bijdragen aan een rechtvaardige
transitie naar een klimaatneutraal, aardgasvrij en klimaatadaptief Arnhem. Met deze BR
worden onder meer de doelstellingen van NEMiA ondersteund'
Financiën
De transitie naar een klimaatneutrale, klimaatadaptieve en aardgasvrije stad zal
decennia vergen en veel meer kosten met zich meebrengen dan de € 10 miljoen van het
klimaatfonds. Naar de huidige verwachting wordt €10 miljoen in de periode 2019-2022
besteed met een kasritme van €1,5 miljoen in 2019 €2,5 miljoen in 2020, €3 miljoen in
2021 en €3 miljoen in 2022.
De raad zal jaarlijks meegenomen worden in de voortgang op bestedingen en doelen.
De raad heeft daarmee de mogelijkheid om de ( financiële) koers voor de jaren daarna
te bepalen. In de P&C-cyclus rapporteert het college over de besteding van het fonds.
Verschillen in besteding van de jaarschijf worden verrekend met de BR Duurzaam
Arnhem en in het jaarverslag toegelicht.
Proces
Op 20 maart heeft uw raad het voorstel voor de Arnhemse aanpak van de wijkgerichte
energietransitie voor de eerste keer behandeld in een raadskamer. Vanuit dat
beleidskader zijn in 2019 bestedingen uit het klimaatfonds voorzien op de onderwerpen

'gemeente neemt het voortouw', 'ondersteuning wijkinitiatieven 'en 'innovaties in de
wijken'. Deze onderwerpen vormen de eerste invulling van het bestedingsperspectief
van de middelen uit het klimaatfonds. Rond de zomer zullen de ambities en het
programmaplan voor de energietransitie tot 2030 worden voorgelegd aan uw raad. Rond
die tijd zal ook de startnotitie van de regionale energietransitie ( RES) aangeboden
worden en de agenda klimaatadaptatie. Deze beleidskaders geven verder invulling aan
het bestedingsperspectief van de middelen uit het klimaatfonds.
Politiek proces
Op 3 april heeft de eerste politieke behandeling plaatsgevonden van het voorstel. Het is
meningsvormend (1) behandeld. Er zijn een aantal amendementen aangekondigd, die
bij de meningsvormende (2) behandeling aanbod zullen komen.
Op 10 april heeft een eerste Meningsvorming 2 behandeling plaatsgvonden waarin 6
van de op dat moment bekende 7 amendementen zijn besproken.
De wethouder heeft de toezegging gedaan het voorkomen van energiearmoede op te
nemen in het raadsvoorstel en de PvdD heeft nog een motie/amendement
aangekondigd. (zie bijgevoegd behandelresultaat).
Voorgesteld
resultaat van de
bespreking
Spreekrecht publiek
Behandeladvies

Beslissen of het voorstel kan worden doorgeleid naar de besluitvormende fase.
Nee
Het betreft een (voortgezette) meningsvormende behandeling (m2).
Aan de hand van de concept-amendement(en) wordt verder gedebatteerd over het
voorstel.

Technische vragen dienen voorafgaand aan de bespreking te worden gesteld.
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