
MOTIE

OP WEG NAAR EEN DEFINITIEF KLIMAAT AKKOORD

De dertien Zeeuwse gemeenten Borsele, Goes, Hulst, Kapelle, Middelburg, Noord-Beveland,
Reimerswaal, Schouwen-Duiveland, Sluis, Terneuzen, Tholen, Veere en Vlissingen,

samen verenigd en vertegenwoordigd door de Vereniging van Zeeuwse gemeenten,

dienen deze motie in op de Algemene Ledenvergadering van de Vereniging Nederlandse Gemeenten,
bijeen op woensdag 5 juni 2019;

stelt vast dat:
• in de ledenbrief van 8 mei 2019, nr 19/031 wordt aangegeven dat wat de stand van zaken is 

met betrekking tot het tot stand komen van een definitief klimaatakkoord

overwegende dat:
• er in veel verschillende gremia, o.a. de vijf sectortafels, overleg wordt gevoerd over het 

klimaatakkoord
• de sleutel voor een succesvolle uitvoering van een definitief klimaatakkoord bij de gemeenten 

ligt
• het daarom noodzakelijk is dat de gemeenten nauw betrokken worden bij de totstandkoming 

van het akkoord
• de Vereniging van Nederlandse Gemeenten daarin is vertegenwoordigd met lokale 

bestuurders
• het vanwege de cruciale rol van de individuele gemeenten in het proces noodzakelijk is dat er 

zorg dient te worden gedragen voor draagvlak en betrokkenheid van onderop
• dit in het tot op heden afgelegde traject de individuele gemeenten uit het oog zijn verloren
• door de grote hoeveelheid tafels, deeltafels en werkgroepen het noodzakelijk is dat er een 

helder overzicht is van hetgeen daarin wordt besproken en dat een en ander integraal op 
elkaar wordt afgestemd

• het wenselijk zou zijn geweest dat voor de lijn met de individuele gemeenten er bij de 
samenstelling van de tafels ook bestuurlijk een afspiegeling was van de gemeenten middels 
de provinciale afdelingen van de VNG

• dat de Zeeuwse gemeenten hoge ambities hebben en aan de slag zijn gegaan met het 
opstellen van de Regionale Energie Strategie en dit proces voorspoedig wensen voort te 
zetten

• het bestuur van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten te verzoeken er zorg voor te 
dragen dat de individuele gemeenten meer mee worden genomen in het proces o.a. door een 
nog meer intensievere communicatie en aandacht te schenken aan de consequenties van 
gemaakte afspraken in financiële zin en ondersteuning in kennis en ervaring

• een integrale afstemming en samenhang tussen de vele gremia te borgen.

en gaat over tot de orde van de dag

besluit:




