
Samenvatting en preadvies motie ‘Op weg naar een definitief Klimaatakkoord’ 

 
Indienende gemeente: Middelburg.  
 
Ondersteunende gemeenten: Borsele, Goes, Hulst, Kapelle, Noord-Beveland, Reimerswaal, 
Schouwen-Duiveland, Sluis, Terneuzen, Tholen, Veere en Vlissingen. 
 
Status motie: definitief en getekend.    
 
Strekking van de motie: 
De Zeeuwse gemeenten constateren dat er veel aandacht is voor het Klimaatakkoord en dat 
gemeenten hierin een sleutelrol spelen. Het is daarom noodzakelijk dat gemeenten worden betrokken 
bij de totstandkoming van het akkoord. De verantwoordelijkheid voor het betrekken van gemeenten 
wordt neergelegd bij de VNG: de VNG is vertegenwoordigd in het proces en moet zorgen voor 
draagvlak onder de leden, inzichtelijk maken wat er is besproken en wat de integrale lijn is. De 
indieners constateren dat dit onvoldoende is gebeurd: a. gemeenten zijn door de VNG uit het oog 
verloren en b. het was wenselijk geweest als de samenstelling aan de sectortafels bestuurlijk „een 
afspiegeling was [geweest] van de gemeenten middels de provinciale afdelingen.”  
 
De indieners verzoeken: 

1. het bestuur van de VNG ervoor te zorgen dat individuele gemeenten aan de voorkant meer 
worden meegenomen in het proces o.a. door een nog intensievere communicatie; 

2. aandacht te schenken aan een integrale afstemming van hetgeen er in de vele gremia wordt 
besproken. 

 
Preadvies VNG-bestuur: overnemen 
 
Toelichting: 
De indieners vragen de VNG om gemeenten intensief mee te nemen in het proces van het 
Klimaatakkoord. Dit is in lijn met onze eerdere toezegging aan de leden dat zij intensief zullen worden 
betrokken. Wij hebben gemeenten daartoe actief benaderd. Zo zijn wij aanwezig op bijeenkomsten, 
bijvoorbeeld georganiseerd door provinciale afdelingen en G40, en organiseren wij ook zelf 
bijeenkomsten in het land. Voorts informeren wij de leden met ledenbrieven en nieuwsbrieven.  
Het Klimaatakkoord, zowel op inhoud als op proces, wordt steeds in ledenvergaderingen met de leden 
besproken. Aan de sectortafels zijn gemeenten bestuurlijk vertegenwoordigd door verschillende 
gemeenten (waaronder Lochem, Utrecht en Heerhugowaard). Aan de vijf sectortafels is er per 
sectortafel ruimte voor één gemeentelijke bestuurder. 
 
De indieners vragen een integrale afstemming. Dit is in lijn met de inzet om het Klimaatakkoord als 
geheel te duiden vanuit gemeentelijk perspectief. Wij zullen tijdig voorbereidingen starten voor 
zorgvuldige besluitvorming in een ALV.  
 


	Samenvatting en preadvies motie ‘Op weg naar een definitief Klimaatakkoord’

