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Een belangrijk deel van de uitvoering van het Klimaatakkoord ligt in de regio 

en bij gemeenten. In dit tweeluik spreken we Gezina Atzema, wethouder 

in Waddinxveen, en Joost Rompa, programmamanager bij RES, over de 

uitdagingen, kansen en de rol die auditors kunnen spelen.

■ Klimaatakkoord
■ Overheid
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Over…
Gezina Atzema is wethouder in de gemeente 
Waddinxveen. Ze heeft economie, ruimtelijke ontwikke-
ling en duurzaamheid in haar portefeuille. Hiervoor was 
ze auditmanager bij de Auditdienst Rijk.

Joost Rompa is senior adviseur bij BMC en werkt 
momenteel als programmamanager Regionale 
Energiestrategie regio Midden-Holland. 

De auditor zit nog niet 

aan de energietafel!
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Wat is uw rol?
“Als wethouder heb ik duurzaamheid in mijn portefeuille. Ik 
ben bestuurlijk verantwoordelijk voor het opstellen van de 
regionale energiestrategie en de transitievisie warmte. Ook 
zijn kwaliteit van de leefomgeving, circulariteit, afvalin-
zameling, en communicatie en educatie belangrijke aan-
dachtspunten. Daarnaast ben ik bestuurlijk trekker voor 
het opstellen van de regionale energiestrategie (RES) voor 
de regio Midden-Holland. Deze strategie is erop gericht om 
te komen tot een keuze voor de opwekking van duurzame 
elektriciteit, de warmtetransitie in de gebouwde omgeving 
en de daarvoor benodigde opslag- en energie-infrastructuur. 
Gemeenten, waterschappen en provincie werken samen met 
stakeholders aan deze RES. Deze moet 1 oktober 2020 in 
concept af zijn.” 

Wat doet de gemeente?
“In het Klimaatakkoord ligt een belangrijke opgave bij 
gemeenten op het terrein van de gebouwde omgeving: er 
moet voldoende duurzame elektriciteit worden opgewekt, 
huizen en maatschappelijk vastgoed moeten van het aard-
gas af en voor aardgas moeten alternatieven komen. De 
gemeente heeft hierin een regiefunctie. 

“Uiteindelijk moeten bedrijven en 
inwoners deze maatregelen zelf doorvoeren”

Eens een auditor, altijd een auditor. En 
dat blijkt als voormalig auditmanager 
bij de Auditdienst Rijk, Gezina 
Atzema tijdens het gesprek de rollen 
ineens omdraait en vraagt: “Hoe 
zie jij dat zelf?” In gesprek met een 
energieke, passievolle wethouder 
van de gemeente Waddinxveen over 
duurzaamheid.

Naast opwekking van duurzame energie is ook besparing 
van groot belang. Alle energie die je bespaart hoeft immers 
niet meer te worden opgewekt. Als gemeente stimuleren we 
bedrijven en inwoners om energie te besparen. Zo bieden we 
aan bedrijven een energiescan aan: waar liggen de meeste 
mogelijkheden om te besparen? En inwoners hebben de 
mogelijkheid gekregen om collectief zonnepanelen aan te 
schaffen. Uiteindelijk moeten bedrijven en inwoners deze 
maatregelen zelf doorvoeren.” 

Het raakt iedereen
“Dat is het verschil met het Rijk en de provincie: bij de 
gemeente wordt het concreet. Je staat dicht op de samen-
leving, op de inwoners en bedrijven. De effecten van wat je 
doet zijn snel en concreet merkbaar voor inwoners en voor 
bedrijven.” 

Hoe kijkt u naar de afspraken in het Klimaatakkoord over de 
energie- en warmtetransitie?
“Het is heel mooi dat er een Klimaatakkoord ligt. Het is 
noodzaak om de doelen uit het Klimaatakkoord te realise-
ren. Dat staat buiten kijf. Maar er ligt wel een hele grote 
uitdaging om het ook daadwerkelijk te realiseren. In 2030 
moeten 1,5 miljoen woningen van het gas af zijn. Dat is al 
gigantisch snel. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten 
(VNG) heeft drie randvoorwaarden aan het Klimaatakkoord 
gesteld: haalbaarheid en betaalbaarheid voor de samenle-
ving, voldoende bevoegdheden en tegemoetkoming in de 
uitvoeringslasten.” 
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Wat is er nodig om dit te kunnen realiseren?
“Het is belangrijk dat wij ons samen verantwoordelijk voelen. 
Niet alleen de overheid, of alleen de netbeheerder, of alleen 
de inwoner. Het is belangrijk om breed partijen mee te 
nemen zoals waterschappen, energiecorporaties, natuur- en 
milieuorganisaties, overheden, woningbouwcorporaties, 
bedrijfsleven en het onderwijs. En dan zijn de inwoners 
nog niet genoemd, waarmee we ook in gesprek willen. 
Gemeenten kunnen het niet alleen.” 

Welke rol ziet u voor auditors?
“Ik zie op twee niveaus een rol voor auditors. Enerzijds op 
landelijk niveau: hoe zit het governancestelsel in elkaar 
om te komen tot een energiestrategie en een transitievisie 
warmte? Wat zijn de verwachtingen? Wat zijn de rollen? Hoe 
is het bedacht en hoe werkt het in de praktijk? Is er bijstu-
ring nodig? En anderzijds op uitvoeringsniveau: wat is het 
effect van instrumenten die de overheid inzet om duurzaam-
heid te bevorderen, zoals bijvoorbeeld het aanbieden van 
advies zoals energiescans en het geven van subsidies op 

Welke uitdagingen ziet u?
“De energietransitie gaat enerzijds over voldoende duurzame 
energie opwekken. Hiervoor is een infrastructuur met een 
sterk netwerk nodig. Het is een grote uitdaging om dat tijdig 
en goed voor elkaar te krijgen. Duurzame elektriciteitsop-
wekking heeft daarnaast serieuze ruimtelijke en landschap-
pelijke consequenties. Anderzijds moet bij de mensen thuis 
het gas afgekoppeld worden en moeten de huizen hiervoor 
gereed gemaakt worden. Ook dat is een grote uitdaging. 
Mensen kunnen het zelf doen, maar het landelijk uitgangs-
punt is dat de warmtetransitie tegen zo laag mogelijke natio-
nale kosten wordt gerealiseerd. En dan is het wellicht beter 
om per wijk een alternatief te bieden voor aardgas. Dat moet 
in nauw overleg met de inwoners. Het aardgasvrij maken is 
vooral lastig bij oudere woningen die van nature niet goed 
geïsoleerd zijn.”

Is het mogelijk?
“Deze vraag kent drie componenten: is het technisch, finan-
cieel en juridisch mogelijk? Het antwoord is ja, mits aan een 
aantal randvoorwaarden wordt voldaan. Technisch is het 
een grote uitdaging, omdat nieuwe technologieën worden 
ontwikkeld. Er zijn ook mensen nodig die het kunnen aan-
leggen, zoals loodgieters en elektromonteurs. Hoe zorg je 

“Het is belangrijk dat wij ons samen 
verantwoordelijk voelen. Niet alleen de overheid, 
of alleen de netbeheerder, of alleen de inwoner”

dat meer mensen geïnteresseerd zijn in techniek op mbo- en 
hbo-niveau? Dat is een belangrijke uitdaging. 
Dan de financiële component: door de VNG is als randvoor-
waarde aan het Klimaatakkoord gesteld dat er toereikende 
financiële middelen voor gemeenten beschikbaar moeten 
zijn. Ook heeft de VNG aanvullende afspraken gemaakt over 
woonlastenneutraliteit.
Bij de juridische component is het met name belangrijk dat 
er een goede warmteordening komt. Dat betekent dat de 
rollen, taken en bevoegdheden bij de aanleg en exploitatie 
van warmtenetten goed geregeld zijn. Ook is het van belang 
dat de gemeente in staat wordt gesteld om daadwerkelijk 
haar regiefunctie bij het aardgasvrij maken van woningen 
en bedrijven te kunnen vervullen. Het gaat dan bijvoorbeeld 
over de mogelijkheden en doorzettingsmacht van gemeen-
ten om woningen van het gas af te halen. Je komt achter de 
voordeur bij mensen. Hoe zorg je dat je als gemeente daar de 
regie in kunt voeren?” 

Zijn er ook kansen?
“Het ultieme doel is dat je de klimaatdoelen gaat halen. 
Een kans is dat er in de samenleving meer aandacht is 
voor het klimaat, zeker bij jongeren. De grondhouding, de 
bewustwording is er. De kunst is om dat vast te houden. 
Als gemeente kunnen we een aantal dingen doen, maar we 
hebben niet alles in de hand. We zijn in overleg met scholen 
om de interesse in techniek te verhogen. En duurzaam-
heid biedt ook echt kansen. Het levert werkgelegenheid en 
vernieuwing op.” 

bijvoorbeeld zonnepanelen. Hoe loopt het? Wat levert het op? 
Dat zou ik willen weten.” 

En binnen gemeenten?
“Er zijn niet veel interne auditors bij gemeenten. Maar deze 
auditors zouden een goede rol kunnen spelen bij het door-
lichten van de duurzaamheidsplannen. Niet zozeer als een-
pitter bij een gemeente, maar in samenwerking in de regio 
met andere gemeentelijke auditors. Een auditor zou bij de 
gemeente kritisch kunnen kijken naar hoe processen geor-
ganiseerd zijn. De lokale politiek zit bij een gemeente dicht 
op de uitvoering. Daar zie ik wel een mogelijk spanningsveld 
voor interne auditing: auditresultaten zijn immers primair 
bedoeld voor intern gebruik. 
Overigens beschikken veel gemeenten volgens mij niet over 
interne auditors. In de regio Midden Holland is er sinds 2012 
wel een Groene Hart rekenkamer. Dit is een samenwerkings-
verband van vier van de vijf gemeenten in de regio Midden 
Holland. De Groene Hart rekenkamer verricht op verzoek 
van de gemeenteraden vraaggestuurde onderzoeken naar de 
doeltreffendheid, doelmatigheid en rechtmatigheid van het 
gevoerde bestuur in de gemeenten.” 
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Wat is uw rol?
“Ik ben aangetrokken als programmamanager. Ik moet het 
RES (Regionale Energie Strategie – red.) proces in goede 
banen leiden om de doelen en deadlines te halen. Niet 
alleen met ambtenaren en bestuurders, maar met voldoende 
maatschappelijk draagvlak. De energietransitie is zo’n grote 
opgave. Dat kun je als overheid of bedrijfsleven niet alleen. 
Ik ben een soort Zwitserland: neutraal, onafhankelijk en 
probeer alle belangen een stem te geven.” 

Dat klinkt als een behoorlijke opgave 
“Ja, het is een complexe en ingrijpende opgave. Het gaat over 
een verandering op lange termijn. We richten ons op 2030 en 
2050. We hebben na de deltawerken niet zo’n grote operatie 
gehad als deze. Naast de landbouwverandering is de energie-
transitie een belangrijk onderwerp van het Klimaatakkoord. 
Heel Nederland van het gas af is geen makkelijke opgave. Het 
is technisch, maatschappelijk en financieel complex. En er 
zijn veel onzekerheden, aannames, modellen.” 

Wat is de rol van de regio?
“Als lidstaat hebben we ons gecommitteerd aan het 
Klimaatakkoord van Parijs. We moeten terug in CO2-
uitstoot. Daarvoor is een andere energiehuishouding nodig. 
De Rijksoverheid heeft gezegd dat we dat op lokaal niveau 
moeten uitvoeren. Alleen op gemeenteniveau gaat dat 
niet, gemeenten hebben elkaar nodig. Steden hebben een 
andere voorziening en gebruik dan landelijke gebieden. 
In Nederland zijn ruim dertig regio’s aangewezen die met 
elkaar moeten kijken hoe ze de gezamenlijke opgave zo goed 

mogelijk kunnen inrichten. Bijvoorbeeld voor de provincie 
Zuid-Holland zijn zeven RES-gebieden aangewezen. Het is 
een zoektocht hoe we daar als regio’s gaan komen.”

Welke kansen ziet u om de doelen te halen?
“Samenwerking! We hebben een landelijke pilot gedaan om 
te kijken hoe we de energieopgave gaan aanpakken. Mede 
op basis van die ervaring hebben we een brede maatschap-
pelijke stuurgroep. Daar zitten gemeenten, provincies, 
waterschappen, netbeheerders, energiecorporaties, milieu-
organisaties, woningcorporaties, onderwijsonderstellingen 
en bedrijfsleven aan tafel. De andere kans is dat het urgent 
is, we moeten actie ondernemen, anders worden de proble-
men groter. Aan de ene kant gaat het over het opwekken van 
groene energie, zoals zonnepanelen op daken en windmo-
lens. Aan de andere kant ook over het gebruik van warmte, 
zoals restwarmte uit de haven van Rotterdam. Als regio 
moet je samen kijken wat je voor elkaar kunt betekenen. 
De kansen zitten dus in samenwerking, gezamenlijk massa 
maken en slimme oplossingen bedenken die verder gaan dan 
de eigen kerktoren.” 

“We hebben na de deltawerken niet 

zo’n grote operatie gehad als deze”

Als programmamanager is Joost Rompa 
sinds december 2019 bezig met de 
energietransitie in de Regio Midden-
Holland. Daarbij ligt de nadruk op 
het ontwerpen van een energieplan, 
zeker nog niet op de beheersing en 
monitoring van de transitie. Hoe kijkt hij 
daar tegenaan?
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Hoe kijkt u aan tegen geluiden als ‘not in my backyard’?
“Gezamenlijk moeten we kijken naar oplossingen. In deze 
regio zitten vijf gemeenten. Het is een groene open regio, 
onderdeel van het Groene Hart. De provincie heeft gezegd: 
het Groene Hart willen we openhouden en dus geen wind-
molens. Dat is best een beperking. Maar als we elkaar niet 
helpen en tegemoetkomen, gaan we de ambitie van het 
Klimaatakkoord niet halen. Daarmee is het ook een proeve 
van solidariteit; om begrip hebben voor elkaar en om onder-
handeling. Dat is ingewikkeld, maar bestuurskundig erg 
boeiend. Het is een groot energetisch ruimtelijk vraagstuk. 
Aan de ene kant wil je de ruimte openhouden en de natuur 
en het landschap niet te veel belasten. Aan de andere kant 
wil je energie opwekken door gebruik te maken van die 
ruimte (zon, water, wind). Dat is ingewikkeld en spannend. 
Het levert ook kansen op. Bijvoorbeeld een boerenbedrijf die 
op de stallen zonnepanelen legt en daarmee een ander busi-
nessmodel creëert. En inwoners kunnen meer grip krijgen 
op de energierekening door met een buurt te kijken welke 

Het is een zoektocht
“Ja, als programmamanager moet ik zorgen voor een bod 
vanuit onze regio voor de bijdrage aan de energieopgave. Het 
is ook een doorkijk voor de keuzen die we maken richting 
2050. Die burger op straat vraagt nu: ‘Wat moet ik volgend 
jaar doen?’ Het grote project is gericht op een langere termijn. 
Het is ingewikkeld om die termijn te overzien als burger, maar 
ook als bestuurder, als wetenschapper en als adviseur. Aan 
de andere kant kunnen we altijd iets doen. Stap voor stap. Er 
wordt nu al nagedacht over biomassa centrales, windmolens, 
zonnedaken. Het gaat erom: hoe kunnen we dat versnellen en 
initiatieven aan elkaar koppelen?” 

Welke rol ziet u voor auditors?
“Rapporten en cijfers buitelen over elkaar heen. De focus 
ligt nu op kansen identificeren en benutten, er is nog weinig 

mogelijkheden er zijn om bijvoorbeeld zonnevelden aan te 
leggen. Zo zijn er in onze regio acht energiecorporaties en 
ook duurzaamheidsplatformen. Dat zijn particuliere initiatie-
ven van burgers die willen meedenken en participeren. 
Groene energie levert ook weer een nieuwe economie op. 
Zonnepanelen en windmolens moeten gebouwd worden. 
Kunnen we als Nederland koploper worden in de ener-
gietransitie? De hele wereld moet vroeg of laat over. 
Universiteiten kunnen hierop inspelen.”

Welke risico’s ziet u?
“Kunnen bestuurders over hun eigen gemeentegrenzen en 
bestuursperiode heen kijken? Ik zie ze dat doen, maar het is 
best lastig. Ze zijn gekozen in een gemeente en niet in een 
regio. Kunnen ze keuzen uitleggen aan hun achterban? Dat 
is een belangrijk risico aan de politiek-bestuurlijke kant. Het 
is ook lastig om te voorspellen of keuzen die we nu maken 
toekomstbestendig zijn. Wat wordt het oordeel in 2050? 
Daarnaast is de vraag wie de regie neemt. Kijken de ver-
schillende partijen naar elkaar of neemt een partij het voor-
touw? Ook zit er veel psychologie en consumentengedrag 
aan vast. Is de samenleving er klaar voor? Wat betekent het 
voor een huishouden? De wethouder wordt aangesproken: 
‘Ik weet dat het moet, maar hoe?’ Er wordt naar de overheid 
gekeken.”

aandacht voor de beheersing. We zijn nog niet bezig met 
monitoring. Moet elke regio dat zelf doen of zoek je toch ook 
landelijk naar standaarden voor monitoring? Hoe ga je dat 
registreren en volgen? In het programmaplan dat ik moet 
uitvoeren zit een risicoparagraaf. Die is nog best wel ‘dun’. 
Het inrichten van de beheersing moet nog plaatsvinden. 
Dat wil je wel aan de voorkant inbakken. In de werkgroepen 
zitten inhoudelijke adviseurs en ingenieurs aan tafel en ook 
mensen die zich richten op de participatie, maar nog nauwe-
lijks controllers of risicomanagers. Er is een handreiking van 
het nationale programma RES, daar is weinig aandacht voor 
monitoring en beheersing. De kop voor het artikel zou best 
kunnen zijn: ‘De auditor zit nog niet aan de energietafel’. Dit 
terwijl er een grote transitie wordt bedacht voor stad, regio 
en land. Klimaat en energie vragen veel van gemeenten, 
provincies en bedrijven over een lange termijn. Het is niet 
gek dat het bij de inhoud begint en dat je daarna gaat naden-
ken over beheersing. De eerste hulpvraag aan auditors zou 
kunnen zijn om een bestuurlijk dashboard te ontwikkelen 
dat inzichtelijk is voor bestuurders, raadsleden en burgers 
en dat kan helpen bij het bijsturen.”  <<




