Motie Gemeentelijk Klimaatbeleid in de Versnelling
De Raad van de Gemeente Koggenland in vergadering bijeen op 18 juni 2018
Agendapunt: bespreking bij het jaarverslag/jaarrekening.
Constaterend dat:
● Antarctica steeds sneller ijs verliest. Rond 2005 was dit jaarlijks 73 miljard ton en inmiddels is
dit verlies verdrievoudigd naar 219 miljard ton per jaar.
● Dit smelten goed is voor ruim een halve millimeter zeespiegelstijging per jaar met in de
toekomst een zeespiegelstijging van drieënhalve meter
● Het klimaatakkoord van Parijs streeft naar het beperken van de opwarming van de aarde tot
twee graden, wat zou betekenen: 43% emissiereductie (waaronder ook CO2), 27%
hernieuwbare energie en 27% energie efficiency
● Het SER energieakkoord “voor duurzame groei” mede is ondertekend door de VNG waarmee
alle gemeenten zich verbinden aan de energietransitie, schone technologie en klimaatbeleid.
● De gemeente Koggenland in 2015 een duurzaamheidsambitie voor 2020, met referentiejaar
2010, formuleerde voor haar klimaatbeleid waarbij de doelstelling was om 17% CO2 te
reduceren en 24% duurzame energie op te wekken
● In het jaarverslag van de gemeente staat dat de gemeente slechts 8.9% hernieuwbare
energie heeft opgewekt, die voor een groot deel is gerealiseerd door investeerders en
particulieren en zelfs voor 2010 zijn gestart, en 2.6% CO2 reductie heeft gerealiseerd ten
opzichte van 2010.
● De gemeente bevestigt in dit jaarverslag dat zij haar klimaatdoelstellingen niet heeft gehaald
en verklaart dat dit te wijten is aan de economische crisis en het amendement van 23 juni
waar de toen zittende coalitie afscheid nam van haar revolverende fonds.
● Het college graag in gesprek wil met de raad over het invullen van de duurzame strategische
agenda aan het einde van dit jaar om zo de klimaatdoelstelling, de noodzakelijke (financiële)
kaders en een plan vaststelt in 2019 waardoor de noodzakelijke kaders pas later worden
vrijgesteld.
Overwegende dat:
● Velen gemeenten in hun coalitie akkoord de klimaatafspraken van Parijs onderschrijven
alsook het SER energieakkoord, en hiervoor maatregelen en plannen hebben vastgesteld die
(financiële) kaders kennen, waardoor de doelstellingen de komende vier college jaren worden
behaald
● Stichting Urgenda de landelijke overheid voor de rechter daagde met de klimaatzaak. Waarbij
Urgenda de staat aanklaagt omdat zij haar zorgplicht niet waarmaakt en eist dat de staat meer
maatregelen moet treffen om in 2020 25% CO2 uitstoot te hebben gerealiseerd t.o.v. 1990.
● De gemeente Koggenland haar zorgplicht eveneens niet nakomt doordat zij haar huidige
klimaatbeleid niet waarmaakt, en in 2018 haar doelstellingen overeenkomstig de
klimaatafspraken uit Parijs en het SER energieakkoord niet overeen laat komen.

●
●

Het huidige college haar duurzaamheids-agenda pas aan het eind van dit jaar wil invullen
samen met de raad zodat de doelstellingen en kaders pas later worden vrijgesteld
Duurzaamheid nieuwe werkgelegenheid bevordert voor de gemeente voor innovatieve
bedrijven

verzoekt het college:
De gemeente Koggenland haar zorgplicht waar te maken door de niet behaalde klimaatdoelstellingen
uit het eerder vastgestelde beleid 2015-2018, bovenop de recente klimaatafspraken uit Parijs en het
SER akkoord uit te voeren.
Verzoekt de raad:
Op zeer korte termijn een raadswerkgroep in het leven te roepen die onder leiding van
klimaatdeskundigen een klimaatplan opstellen die bij de behandeling van de begroting van dit jaar
bepalend is voor het vaststellen van doelen en vrijstellen van middelen
en gaat over tot de orde van de dag.
Namens de fractie van de PvdA,/GroenLinks Koggenland

