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Inleiding
In de vergadering van het algemeen bestuur van 22 januari 2021 is verzocht om in een volgende
vergadering de stand van zaken te melden over de uitvoering van het klimaatakkoord op het lokale
belastinggebied en of hierin de Belastingsamenwerking West-Brabant een rol vervult. In deze
oplegnotie wordt verwezen naar de Kamerbrief van de minister van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties van 14 januari 2021. Hieronder treft u een korte toelichting en de essentie uit de
Kamerbrief.
Toelichting
Eind 2018 hebben de Kamerleden Lodders en Van Weyenberg een motie ingediend met het
verzoek aan de regering om een voorstel te ontwikkelen waarmee zonnepanelen standaard buiten
de OZB worden gehouden. De motie bevatte ook het verzoek om te onderzoeken hoe vormen van
verduurzaming in de toekomst niet ontmoedigd worden door hogere lokale lasten.
Begin 2019 heeft de BWB een aantal informatiebijeenkomsten voor de gemeenteraden verzorgd
waarbij uitvoerig is ingegaan op de mogelijke effecten van de uitvoering van deze motie. Naast
praktische uitvoeringsproblemen zijn ook de hoge uitvoeringskosten elementair.
De complexiteit van het vraagstuk blijkt ook uit het verstrijken van ruim twee jaren voordat de
Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties een inhoudelijk reactie geeft op
aangehaalde motie. Bij Kamerbrief van 14 januari 2021 gaat Minister Ollongren in op de
bestaande mogelijkheden en nieuwe (verplichte) mogelijkheden waarvoor een wetswijziging is
vereist. De Minister beperkt zich in deze brief tot de categorie huiseigenaren. Samengevat geeft ze
aan dat een wettelijke belastingvrijstelling via de OZB of de WOZ de nodige uitvoeringsproblemen
kent. Een subsidie of ‘groene’ heffingskorting is volgens haar een betere oplossing. De groene
heffingskorting kan worden vormgegeven door een vermindering van de verschuldigde belasting
nadat het verschuldigde belastingbedrag (bijvoorbeeld voor OZB) is berekend. De heffingskorting
kan eenmalig of voor een korte periode gelden. Een eventuele verplichte groene heffingskorting
vraagt wel om een wetswijziging.
Minister Ollongren laat in de Kamerbrief verder weten met gemeenten in gesprek te willen gaan
over hoe op lokaal niveau verduurzaming door huiseigenaren bevorderd kan worden en of een
(verplichte) groene heffingskorting daar mogelijk aan bijdraagt.
Rol BWB
De BWB volgt de ontwikkelingen nauwgezet en zal hierover proactief naar haar deelnemers
communiceren. Zodra meer bekend wordt, zal de BWB vanuit een adviserende rol aan de
deelnemers een bijdrage leveren zodat wenselijkheid en uitvoerbaarheid van een en nader te
zijner tijd goed tegen elkaar kan worden afgewogen met daarbij ook oog voor het belang van enige
uniformiteit in de uitvoering.

