
 

CONCEPT G40-moties over Klimaatakkoord, VNG BALV, 29 november 2019 

 

Motie 5: Regionale Energiestrategieën (RES): wind in de zeilen en schouder aan 

schouder 

De Buitengewone Algemene Ledenvergadering van de VNG, bijeen op 29 november 2019, 

Constaterende 

 dat bij de totstandkoming van de Regionale Energiestrategieën gemeenten en regio 

volop in de wind staan voor de realisatie van het klimaatakkoord; 

 ten gevolge van de doorberekening van PBL over projecten die al in de pijplijn zitten 

de opgave voor hernieuwbare elektriciteitsopwekking op land lager is dan in eerste 

instantie verwacht; 

 niet alle projecten waarvoor SDE-subsidie is aangevraagd gerealiseerd worden; 

 het Rijk ook lokaal zichtbaar en aanspreekbaar moet zijn als mede-eigenaar van de 

klimaat- en energieopgave en de ruimtelijke impact die dit gaat hebben; 

 gezamenlijke communicatieve en bestuurlijke zichtbaarheid van het Rijk en 

gemeenten nodig zijn en daarmee zowel lokale bestuurders als betrokken 

bewindslieden een bijdrage kunnen leveren aan de dialoog en belangenafweging op 

lokaal niveau. 

Overwegende 

 dat naast een nationale campagne gericht op te nemen maatregelen bij een ieder in 

de eigen omgeving; 

 er ook gerichte gezamenlijke campagnes nodig zijn naar bedrijfsleven, corporaties, 

instellingen en andere sectoren; 

 het cruciaal is om het (inter)nationale belang van de gezamenlijke inzet voor het 

klimaatakkoord te blijven agenderen in werkbezoeken van bewindslieden en bij 

beslismomenten in regio’s en gemeenten rond bijvoorbeeld de RESsen. 

Verzoekt het bestuur van de VNG om 

 in de interbestuurlijke gesprekken met het Rijk in te zetten op een continue 

gezamenlijke communicatieaanpak vanuit het Rijk en decentrale overheden; 

 het Rijk te vragen zich actief te profileren als partner van gemeenten in de uitvoering. 

En het Rijk bij de communicatie ook haar verantwoordelijkheid neemt door te 

benadrukken dat het klimaatakkoord een nationale afspraak is tussen het kabinet en 

tal van maatschappelijke groeperingen en bedrijven. En dat steden deze afspraken 

(dienen te) volgen; 

 in de gesprekken met het Rijk erop aan te dringen dat bewindslieden in media-

optredens en bij werkbezoeken de noodzaak blijven benadrukken en in concrete 

projecten waar lokale belangenafwegingen worden gemaakt in deze lokale 

belangenafweging gezamenlijk op te trekken en duidelijk te maken dat er geen 

makkelijke keuzes zijn.  

En gaat over tot de orde van de dag. 


