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Motie voor de BALV van VNG van 29 november 2019

Motie Ruimte voor eigenaarschap gemeenschappen bij uitvoering Klimaatakkoord
De leden van de VNG, bijeen op de Buitengewone Algemene Ledenvergadering van de VNG op 29

november 2019.

Constaterende dat
De VNG de voorwaarde stelt aan het Klimaatakkoord dat de gemeenten de juiste bevoegdheden en

doorzettingsmacht krijgen om hun regierol ook daadwerkelijk te kunnen uitvoeren.

De aandacht gericht is op bevoegdheden en doorzettingsmacht van de gemeenten en dat dit voorbij
gaat aan de kracht van het platteland.

lnwoners van het platteland van oudsher gewend zijn om de leefbaarheid van hun omgeving in eigen
hand te nemen.

Er voor de uitvoering van het Klimaatakkoord een grote behoefte is aan ruimte voor de opwekking
van duurzame energie.

De indruk bestaat bij diverse partijen dat op het platteland veel ruimte beschikbaar is om aan de

ruimtebehoefte van duurzame energieprojecten te voldoen.

(Buitenlandse) investeerders/investeerders actief zijn op het platteland om duurzame
energieprojecten te realiseren en dat de revenuen van deze projecten niet ten goede komen aan de
omgeving.

Overwegende dat
Voor de haalbaarheid van duurzame energieprojecten en daarmee de uitvoering van het
Klimaatakkoord draagvlak onder de bevolking nodig is.

Wanneer de (plattelands)gemeenschappen zelf het 'eigenaarschap' hebben bij
duurzaamheidsinitiatieven de ruimtelijke kwaliteit geborgd is, dat de revenuen ten goede komen aan

de gemeenschappen en dat de koppeling gelegd wordt met andere opgaven van het platteland.

Door 'ruimte' te geven aan duurzame energieprojecten uit de lokale gemeenschappen de

haalbaarheid van duurzame energieprojecten vergroot wordt en tegelijkertijd gewerkt aan de

vitaliteit van het platteland.

Verzoekt het Bestuur
Om het belang van duurzame energieprojecten vanuit de gemeenschappen te onderschrijven.
Namens de gemeenten een lobby te starten richting de ministeries en richting de politiek zodat er
aandacht is en ruimte ontstaat voor initiatieven uit de gemeenschap, waarbij revenuen ten goede

komen aan die gemeenschap.
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