D66
Motie 'urgentie voor Klimaatbeleid'
De gemeenteraad van Rheden in vergadering bijeen op dinsdag 9 november 2021, sprekend over de
Programmabegroting 2022-2025.

Constaterende dat:
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.

Het recente IPCC-rapport (Climate Changes 2021-the Physical Science Basis-07.08.2021) aangeeft dat de
temperatuur sneller stijgt dan verwacht, dat de opwarming nu overal op de aarde merkbaar is
en dat de oorzaak de menselijke uitstoot van broeikasgassen is. De invloed van de mens is niet
meer 'zeer waarschijnlijk' maar 'onbetwistbaar';
Dat de urgentie van handelen hierdoor nogmaals is onderstreept;
Rheden de doelstelling heeft om in 2040 klimaatneutraal te zijn;
De huidige Klimaataanpak eindig is (2022);
De klimaatmonitor Rheden aangeeft dat de klimaatdoelen de afgelopen jaren niet gehaald zijn;
Het college op pagina 6 van de begroting constateert dat een versnelling in de klimaataanpak
nodig is;
Het college op pagina 54 van de begroting constateert dat er onvoldoende mensen en middelen
zijn om de doelen van de klimaatopgave te halen, dat de tijdelijke inzet van een drietal
programmamedewerkers medio 2022 eindigt. Er staat dat 'het programma eindigt in 2022, de
klimaatopgave echter niet'.

Overwegende dat:
a.
b.
c.
d.

Er nog een lange weg te gaan is!
Het essentieel is dat iedereen mee kan doen met de energie- en warmtetransitie;
Naast concrete maatregelen (verduurzamen eigen vastgoed en klimaat adaptieve maatregelen)
ook de continuïteit en behoud van kennis in de eigen organisatie belangrijk is;
Hiervoor extra inzet en middelen nodig zijn.

Verzoekt het college om:
I.

In de komende Kadernota 2023 inzicht te geven op welke wijze het college de uitvoering van
klimaatbeleid (financieel en beleidsmatig) structureel gaat borgen. Het betreft tenminste de
onderwerpen:
o kennis behoud en noodzakelijke uitbreiding binnen de eigen organisatie voor zowel de
interne- als de externe stimulatie van activiteiten en projecten in het kader van de
energietransitie;
o maatregelen op het gebied klimaat adaptatie;
o het verduurzamen van het eigen vastgoed (ook als voorbeeld en communicatie middel);
o mogelijkheden voor inwoners ten aanzien van de onder andere de betaalbaarheid van
duurzaamheidsmaatregelen.

II. Een verdere uitwerking van de financiële en beleidsmatige borging in het (nieuwe) klimaatbeleid
uiterlijk in september 2022 ter besluitvorming voor te leggen aan de gemeenteraad.
...en gaat overtot de orde van de avond,
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