
MOTIE

De gemeenten Lisse en Noordwijk dienen deze motie in op de Bijzondere Algemene
Ledenvergadering van de VNG bijeen op woensdag 29 november2019 te Barneveld.

Stelt vast dat:
¯ Gehoord de beraadsiaging van de extra commissie Ruimte & Infrastructuur op

woensdag 13 november 2019 inzake de behandeling van de Bijzondere
Ledenvergadering van de VNG heeft het college van Lisse, mede op initiatief
van de gemeenteraad, de onderstaande motie vorm heeft gegeven;

Constaterende dat:
¯ Het uitvoeren van het Nederlandse Klimaatakkoord, waaronder de transitie

naar een emissieloze energievoorziening, vergaande implicaties voor
gemeentelijke overheden en haar inwoners heeft;

¯ Gemeenten verplicht worden om deze transitie gedeeltelijk te realiseren, door
onder andere het opstellen van een Transitievisie Warmte en een Regionale
Energiestrategie (RES);

¯ Er nog veel onduidelijkheid is over de financiële bijdrage die door het Rijk
beschikbaar wordt gesteld voor de uitvoering van decentrale overheidstaken
voortkomende uit het Klimaatakkoord;

¯ Financiële bijdrage vanuit het Rijk voor de gemeentelijke uitvoering van het
Klimaatakkoord voldoende dient te zijn opdat andere gemeentelijke taken niet
in de verdrukking komen of afgewenteld worden op de burger;

¯ Gemeentelijke uitvoeringskosten onderhevig zijn aan verandering en in de
toekomst gemonitord dienen te worden om te garanderen dat financiële
dekking vanuit het Rijk toereikend is en blijft;

Overwegende dat:
¯ De Commissie Ruimte & Infrastructuur (Lisse) het college heeft verzocht om in

Duin- en Bollenstreekverband steun te zoeken voor deze motie;
¯ Gemeenten en haar inwoners een belangrijke rol spelen bij de uitvoering van

het Klimaatakkoord;
¯ Gemeenten alleen effectief bij kunnen dragen aan de uitvoering van het

Klimaatakkoord wanneer zij hier in voldoende mate financieel en juridisch op
toegerust zijn;

¯ Het realiseren van het Klimaatakkoord op lokaal niveau alleen uitgevoerd kan
worden als er voldoende draagvlak is binnen de samenleving;

Verzoeken het bestuur:
¯ Zorg te dragen voor het scheppen van financiële dekkende condities voor

gemeenten, op basis van Rijksgelden, en het doorlopend monitoren daarvan;
¯ Op actieve wijze bij te dragen aan het informeren en betrekken van de burgers

inzake het proces en inhoud van de uitvoering van het Klimaatakkoord op
lokaal niveau;
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