Casus Duurzaamheid – Uw gemeente aardgasvrij
Als overheidsorganisatie speelt uw gemeente een belangrijke rol bij het realiseren van de klimaatdoelen. Zo
vervult de gemeente een centrale rol bij het verduurzamen en aardgasvrij maken van wijken. Gemeenten
moeten hiervoor uiterlijk eind 2021 een transitievisie warmte vaststellen. Hierin legt u een plan en tijdspad
vast om wijken te verduurzamen en van het aardgas te halen. Uw gemeente heeft – samen met de
netbeheerder – een regierol bij deze warmtetransitie.
Zelf uitvoeren of aan de markt overlaten?
De regierol betekent niet dat u ook zelf de verduurzamingsactiviteiten hoeft uit te voeren. U heeft een
keuze:
-

Laat u de activiteit over aan de markt? Dat kan eventueel onder voorwaarden.
Verleent u subsidie? Bijvoorbeeld aan woningcorporaties of gebouweigenaren. Op de website van
Europa Decentraal vindt u hierover meer informatie.

-

Voert u zelf verduurzamingsactiviteiten uit? Dan is de Wet Markt en Overheid van toepassing en moet
u zich aan de 4 gedragsregels houden. Uw keuze heeft gevolgen voor de andere ondernemers die op
deze markt actief zijn.

Voorbeeld: Uitrol van zonnepanelen
Gedragsregel 1: Bereken de kostprijs

Stel u wilt huizen in een wijk voorzien van zonnepanelen. U kunt dit zelf doen of aan de markt overlaten.
Installeert u de zonnepanelen zelf? Dan moet u minimaal de kostprijs doorberekenen in uw tarief. Als uw
tarief lager is dan de kostprijs zet u publiek geld in om te concurreren met ondernemers. Dan overtreedt u
de regels. Ook hindert u (onbedoeld) lokale ondernemers die met u concurreren. Dat is nadelig voor het
ondernemersklimaat. Daarom is het belangrijk dat u zorgt voor een gelijk speelveld tussen de gemeente en
ondernemers. Zo heeft iedereen een eerlijke kans om te ondernemen.

Voorbeeld: Aanleg en exploitatie van een zonnepark
Gedragsregel 4: Bevoordelingsverbod
Een manier om groene energie op te wekken is door een zonnepark aan te leggen en deze te exploiteren.
De zonne-energie wordt aangeboden op een markt en is dus een economische activiteit. De provincie1
overweegt om dit te laten doen door een nog op te richten rechtspersoon, waarvan u enig aandeelhouder
bent of waarin u zeggenschap heeft. Zijn er ondernemers die voor u een zonnepark zouden kunnen
aanleggen en/of exploiteren? Maak dan de afweging of u via uw overheidsbedrijf het zonnepark wilt
aanleggen en exploiteren of dat u dit laat doen door commerciële partijen. Kiest u ervoor om uw
overheidsbedrijf het zonnepark te laten aanleggen en exploiteren, houdt u zich dan aan de regels van de
Wet Markt en Overheid. U mag uw overheidsbedrijf niet bevoordelen. Bijvoorbeeld door publiek geld in te
zetten. Zie hierover het uitgebreide voorbeeld van Europa Decentraal.

1

Dit voorbeeld richt zich op de provincie, in plaats van op de gemeente. De Wet Markt en Overheid ziet op alle overheden.

