Geachte heer/mevrouw,
Op de buitengewone algemene ledenvergadering van de VNG op 29
november wordt het Klimaatakkoord ter besluitvorming voorgelegd aan
gemeenten. Ter voorbereiding hierop organiseren wij op dinsdag 8 oktober
een landelijke bijeenkomst. Daar voeren wij het gesprek over het proces
richting de BALV en de betekenis van het akkoord voor uw gemeente en
inwoners.
Wij nodigen u en de raadsleden in uw gemeente van harte uit om
dinsdagavond 8 oktober in Meeting District te Nieuwegein aanwezig te zijn.
Deze uitnodiging is ook naar het college verzonden.
Inhoud van de conferentie Klimaatakkoord
Gemeenten hebben hun duurzaamheidsambities en inzet voor de
energietransitie vastgelegd in de collegeakkoorden. Het Klimaatakkoord
moet gemeenten ondersteunen in het realiseren van deze ambitie en de
beleidsverantwoordelijkheid voor het inrichten van de directe leefomgeving.
Het Klimaatakkoord vormt hierin een startpunt en geeft een antwoord op de
door gemeenten gestelde randvoorwaarden om de eigen ambities stevig tot
uitvoering te brengen, bijvoorbeeld via de Regionale Energiestrategieën.
Daarnaast zorgt het Klimaatakkoord voor interbestuurlijke borging van het
proces en financiële vragen die de komende jaren gaandeweg de uitvoering
zichtbaar kunnen worden.
Tijdens de conferentie willen wij met u de betekenis van het Klimaatakkoord
voor de decentrale uitvoeringspraktijk uitwisselen.

Programma
U bent vanaf 17.00 uur welkom voor het buffet. Om 18.00 uur start het
programma met een toelichting namens het bestuur door Lot van Hooijdonk
(voorzitter VNG-commissie EKEM) over de inhoud van het Klimaatakkoord
op hoofdlijnen, de totstandkoming van het akkoord, de invulling van de
gestelde randvoorwaarden en de processtappen die volgen.
Aansluitend in de deelsessies gaan wij verder de diepte in over het
Klimaatakkoord in de uitvoeringspraktijk. Over hoe het akkoord verbonden is
met uw eigen ambities en waar uw vragen en zorgen ziet voor de toekomst.




Deelsessie 1: Het Klimaatakkoord en de uitvoeringspraktijk bij
gemeenten, over de marktordening warmte, de transitievisie warmte
en aardgasvrije wijken.
Deelsessie 2: Het Klimaatakkoord en de uitvoeringskracht van
gemeenten, samenwerking in de RES-regio, betrekken van de raad
en participatie met inwoners.
De bijeenkomst eindigt om circa 20.30 uur met een borrel om na te
praten.

Aanmelden
U kunt zich via bijgaande link aanmelden voor deze bijeenkomst. Het
programma is zo ingedeeld, dat u beide deelsessies kunt volgen. Bij opgave
wordt u automatisch ingedeeld.
De bijeenkomst is alleen toegankelijk voor bestuurders (college- en
raadsleden) van gemeenten. Dit wordt gecontroleerd aan de hand van het
e-mailadres dat u invult. Heeft u geen gemeentelijk e-mailadres en behoort u
wel tot de doelgroep, dan kunt u een mail sturen
naar vngcongressen@vng.nl.
Achtergrond
Meer informatie over het Klimaatakkoord vindt u op:
http://www.klimaatakkoord.nl.
De meest belangrijke afspraken die impact hebben op gemeenten en het
standpunt van de VNG vindt u op: www.vng.nl/klimaatakkoord.

Met vriendelijke groet,
Nathan Ducastel
Directeur Beleid
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