Geachte heer/mevrouw,
Op landelijk niveau werken bedrijven, overheden en maatschappelijke
organisaties aan 5 sectortafels aan het Klimaatakkoord. De voorlopige
resultaten daarvan zijn op 10 juli gepresenteerd en worden momenteel
doorgerekend door het CPB en het PBL. U kunt de voorstellen vinden op
www.klimaatakkoord.nl. Na de zomer gaan de sectortafels weer aan de slag
om de voorstellen uit te werken tot een definitief Klimaatakkoord.
Gemeenten krijgen een cruciale rol in de uitvoering van dit Klimaatakkoord.
Daarom is de VNG aan alle sectortafels en in het overkoepelende
Klimaatberaad vertegenwoordigd met lokale bestuurders.
Op 25 september organiseert de VNG in het Muntgebouw in Utrecht de
landelijke werkconferentie Klimaatakkoord. Tijdens deze middag praat
Edward Stigter (directeur Beleid Leefomgeving bij de VNG) u bij over de
tussenstand van het Klimaatakkoord. Net als bij de start van de gesprekken
over het Klimaatakkoord, wil de VNG haar inzet voor de vervolggesprekken
samen met u bepalen. Dit doen we aan de hand van vijf werksessies gelijk
aan de vijf sectortafels van het Klimaatakkoord.
Vanaf 12.30 uur bent u van harte welkom. U kunt tijdens deze
werkconferentie twee werksessies bijwonen. Op de website staat een korte
omschrijving van de inhoud van de werksessies. Bij uw inschrijving kunt u
een keuze maken voor de twee werksessies die u op 25 september wilt
bijwonen. De bijeenkomst sluiten we rond 16.15 uur af met een
netwerkborrel.

De bijeenkomst is alléén toegankelijk voor ambtenaren (afdelingshoofden,
medewerkers, projectleiders, etc.) van gemeenten. Behoort u niet tot deze
doelgroep, dan wordt uw inschrijving geannuleerd.
Aanmelden
Wellicht heeft u gebruik gemaakt van de voorinschrijving. Uw voorinschrijving
is nog géén definitieve inschrijving. Bevestig uw komst en schrijf u nu
definitief in via onderstaande button.

Aanmelden
Graag tot ziens op 25 september!
Vereniging van Nederlandse Gemeenten

Edward Stigter
directeur Beleid Leefomgeving
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