
Motie  “Alleen steun voor een sociaal & toereikend landelijk klimaatakkoord ” 

  

 

De gemeenteraad van Haarlem in vergadering bijeen op 4 en 7 november 2019 

Constaterende dat 

• Op 29 november aanstaande een Buitengewone ALV is van de Vereniging van Nederlandse 

Gemeenten waar gesproken zal worden over het definitieve Klimaatakkoord 

• Het Planbureau van de Leefomgeving heeft geconcludeerd dat het klimaatbeleid vooralsnog 

onvoldoende is om de doelen van 2020 en 2030 te halen (bron) 

• De gemeenteraad van Haarlem op 4 juli 2019 de Klimaatcrisis heeft uitgeroepen 

• De recente Prestatie Afspraken met de woningcorporaties hebben aangetoond dat diverse 

belastingen uit het Rijk (Verhuurderheffing, VPB en ATAD) er voor zorgen dat 

woningcorporaties onvoldoende investeringscapaciteit hebben om aan hun 

maatschappelijke opdrachten (nieuwbouw, betaalbaarheid en verduurzaming) te voldoen 

• Doorrekeningen van het Centraal Planbureau (bron) laten zien dat lagere inkomens slechter 

af zijn dan hogere inkomens veroorzaakt door het voorgestelde Klimaatakkoord 

Overwegende dat 

• Zonder voldoende investeringscapaciteit bij de woningcorporaties het verduurzamen van 

sociale huurwoningen niet snel genoeg kan worden uitgevoerd en daarmee er niet sprake 

kan zijn van een sociale energietransitie 

• Wanneer het Klimaatakkoord de doelen van 2020 en 2030 niet haalt er niet wordt voldaan 

aan het Urgenda vonnis 

• Wanneer er onvoldoende middelen worden vrijgemaakt om lage inkomens te ondersteunen 

bij de energietransitie lage inkomens de dupe worden van de gezamenlijke 

verantwoordelijkheid van alle Nederlanders 

• Wanneer het Klimaatakkoord niet ambitieus genoeg i onze wereld onleefbaar zal zijn voor 

toekomstige generaties 

Roept het college op 

• Alleen steun te verlenen aan het definitieve Klimaatakkoord wanneer er voldoende financiële 

middelen zijn vrijgemaakt voor een sociale energietransitie  

• Alleen steun te verlenen aan het definitieve Klimaatakkoord wanneer de CO2 reductiedoelen 

van 2020 en 2030 gehaald zullen worden  

• Deze standpunten uit te dragen binnen de VNG en G40 

En gaat over tot de orde van de dag. 

M. Wiedemeijer / I. Wisse (PvdA Haarlem) 

https://nos.nl/artikel/2308564-co2-uitstoot-komende-jaren-flink-omlaag-maar-niet-genoeg-om-doelen-te-halen.html
https://www.cpb.nl/sites/default/files/omnidownload/CPB-Notitie-1nov2019-Doorrekening-Klimaatakkoord.pdf

