Overzicht vragen over de Rijksbijdrage aan RES-regio’s

1. Waarom krijgen de RES-regio’s middelen vanuit het Rijk en waarvoor zijn ze
bestemd?
Het Rijk stelt voor een periode van drie jaar middelen beschikbaar voor de ondersteuning
van het RES-proces in de regio. Dit is zo opgenomen in het Klimaatakkoord (28 juni 2019). Het
is de bedoeling dat de regio’s deze middelen doelgericht inzetten voor de definiëring van
hun Regionale Energiestrategie. De besluitvorming over de besteding van de middelen
vindt in de regio plaats. De middelen geven de regio’s een financiële basis om samen met
verschillende partners in de regio te werken aan de concept RES en RES 1.0.

2. Hoe is bepaald wat de hoogte van de middelen per regio zijn?
De middelen zijn verdeeld over de 30 regio’s op basis van een aantal criteria: aantal
deelnemende overheden, landoppervlak en inwoners, met een maximum bedrag per regio.

3. Hoe is bepaald wie de ontvangende partij in een regio is?
Op verzoek van het Nationaal Programma RES hebben de regio’s zelf in een
schriftelijke verklaring aangegeven welke partij (gemeente of provincie) namens de
RES-regio als ontvangende organisatie zal fungeren voor de rijksbijdrage RES. Deze
verklaring is ondertekend door een bestuurder uit de regio.
In 25 RES-regio’s is de ontvangende partij een gemeente en in de overige vijf RESregio’s is dat een provincie.
4. Waar is terug te vinden hoeveel geld de verschillende regio’s ontvangen van het Rijk?
Voor het totaaloverzicht van de rijksbijdragen en de ontvangende partij per RESregio klik hier (LINK). Daarnaast is in de septembercirculaire 2019 van het
gemeentefonds een overzicht opgenomen met de bedragen aan de verschillende
ontvangende gemeenten per RES-regio. Voor de ontvangende provincies gebeurt dat
in de decembercirculaire 2019 van het provinciefonds. Wel is in de
septembercirculaire van het provinciefonds gemeld dat in de decembercirculaire de
bedragen aan de ontvangende provincies worden opgenomen.
Nota Bene: Uitgegaan is dat de regio’s een deel van de beschikbare middelen zullen
inzetten voor activiteiten, waarvoor de ontvangende gemeente of provincie de BTW kan
compenseren. Daarom is 5% van de beschikbare middelen gestort in het BTWcompensatiefonds. Een deel van het geld komt dus via het BTW-compensatiefonds beschikbaar.
De bedragen die overblijven na afdracht aan het BTW-compensatiefonds zijn
weergegeven in het overzicht.
5. Hoe en wanneer ontvangen de regio’s de toegezegde middelen vanuit het Rijk?
De bedragen worden als decentralisatie-uitkering aan de ontvangende gemeente of
provincie uitgekeerd. Is de ontvangende partij van een regio een gemeente? Dan
ontvangt deze vanaf 1 oktober tot eind december 2019 het volledige bedrag via het
gemeentefonds. Is de ontvangende partij een provincie? Dan wordt dit bedrag in één
keer eind december 2019 via het provinciefonds uitgekeerd.
6. Voor welke periode zijn deze middelen bedoeld?
Deze middelen zijn bedoeld voor de periode van 1 januari 2019 tot eind 2021. De
ontvangende organisatie moet dus regelen dat het totale bedrag verdeeld wordt over
de gehele periode: een budgetoverboeking over kalenderjaren 2019, 2020 en 2021.

Voor ambtelijke trekkers is het daarom aan te raden zo snel mogelijk contact te
leggen met de financiële afdeling van de ontvangende gemeente of provincie.
7. Hoe verloopt de formele verantwoording over de middelen?
De Rijksbijdrage wordt als decentralisatie-uitkering aan de ontvangende gemeente of
provincie uitgekeerd. Dat betekent dat verantwoording over de besteding van de
middelen wordt afgelegd aan de betreffende gemeenteraad of Provinciale Staten.

