
 
Van: Nick van Bree <politiek=jongeklimaatbeweging.nl@mail124.sea31.mcsv.net> Namens Nick van 
Bree 
Verzonden: maandag 26 maart 2018 11:19 
Aan: Griffie, Gemeente Stichtse Vecht <griffie@stichtsevecht.nl> 
Onderwerp: Oproep verduurzaming tijdens maart 2018 coalitieonderhandelingen 
 

 

“Come senators, congressman, please heed the call. Don’t stand in the 

doorway, don’t block up the hall. For he that gets hurt will be he who has 

stalled. For the battle outside ragin’ will soon shake your windows and rattle 

your walls. For the times they are a-changin’.” 

– Bob Dylan  
 

 

  

   

 

Aan de Griffie, Gemeenteraad, het (huidige en toekomstige) College van 
B&W en het Presidium,  

 

 

Geachte griffie, 

  

Op 21 maart jl. hebben de inwoners van uw gemeente een nieuwe 

gemeenteraad gekozen. Vanzelfsprekend volgen op deze verkiezingen de 

onderhandelingen voor een nieuwe coalitie en het nieuw te vormen college van 

burgemeester en wethouders. Met deze brief wil de Jonge Klimaatbeweging 



 

juist na de verkiezingen aandacht vragen voor een van de meest urgente 

uitdagingen waar de mens op dit moment mee kampt. Niet alleen de Jonge 

Klimaatbeweging signaleert deze uitdaging.  

Op 13 oktober 2016 heeft de Klimaatbeleid voor de lange termijn: van 

vrijblijvend naar verankerd aangeboden aan toenmalig staatssecretaris Sharon 

Dijksma. Deze policy brief is te downloaden op de website van de WRR. De 

Jonge Klimaatbeweging, een stichting die de belangen van jongere generaties 

op het gebied van klimaat behartigt en ondersteund wordt door 43 

jongerenorganisaties, deelt de boodschap die de WRR schetst volledig. 

De WRR constateert in haar policy brief dat een helder langetermijnperspectief 

ontbreekt in het Nederlandse klimaatbeleid. Nu op landelijk niveau het 

probleem met kleine stappen wordt aangepakt, zijn de Nederlandse gemeenten 

aan zet. U bent aan zet. 

Met name voor de jongeren van nu, en ook de generaties na ons, is een sterk 

verankerd klimaatbeleid voor de lange termijn van onschatbare waarde. De 

stem van jongeren wordt op dit moment niet genoeg gehoord inzake 

klimaatbeleid, maar zou wel vertegenwoordigd moeten zijn. Met dit beleid 

nemen generaties, meer dan op andere beleidsgebieden, verantwoordelijkheid 

voor elkaar en zijn hiermee onlosmakelijk verbonden. De jongeren van nu 

zullen immers als geen ander de positieve maar vooral ook de negatieve 

gevolgen ervaren van het beleid van vandaag de dag. Hiervoor heeft de Jonge 

Klimaatbeweging in 2017 de Jonge Klimaatagenda opgesteld. Een 

visiedocument van 43 jongerenorganisaties waarin mogelijke duurzame 

toekomsten verkend worden. Dit document is geen blauwdruk, maar een visie 

van hoe jongeren op dit moment denken over wat de toekomst zou kunnen 

brengen. De Jonge Klimaatagenda is te downloaden op de website van de 

Jonge Klimaatbeweging. U bent aan zet, daarom helpen en inspireren we u 

graag. 

 

https://dejongeklimaatbeweging.us15.list-manage.com/track/click?u=e6b84f0f8cf64cf0e10f00c8f&id=f2c5b18029&e=8379b32891
https://dejongeklimaatbeweging.us15.list-manage.com/track/click?u=e6b84f0f8cf64cf0e10f00c8f&id=f2c5b18029&e=8379b32891
https://dejongeklimaatbeweging.us15.list-manage.com/track/click?u=e6b84f0f8cf64cf0e10f00c8f&id=5cfb327164&e=8379b32891
https://dejongeklimaatbeweging.us15.list-manage.com/track/click?u=e6b84f0f8cf64cf0e10f00c8f&id=5cfb327164&e=8379b32891


 

 

 

Bekijk vanaf 27 maart onze acties op de website vergroenjestem.nl  

 

Vergroen je Stem 

Deze week lanceren wij onze campagne “Vergroen je Stem”, waarin we zoveel 

mogelijk jongeren oproepen om ook op lokaal gebied hun stem duidelijk te 

laten horen. We moedigen zoveel mogelijk mensen aan een mail te sturen naar 

hun eigen gemeenteraad met het verzoek om duurzaamheid een kernpunt te 

maken in het te vormen coalitieakkoord. Namens de Jonge Klimaatbeweging 

versturen wij u deze brief om u te informeren en de mailtjes die u mogelijk gaat 

ontvangen van context te voorzien. Wij verzoeken u deze inleidende brief 

tijdens de coalitieonderhandelingen te delen binnen de gremia van het 

gemeentebestuur. Daarbij ligt de nadruk op het behandelen van deze brief in 

het presidium en het doorsturen naar de nieuwe gemeenteraad. U zult na 

ontvangst van deze brief mogelijk ook brieven van inwoners van uw gemeente 

gaan ontvangen met dezelfde strekking. 

  
Concrete actie 

Bij dezen biedt de Jonge Klimaatbeweging u enkele voorzetten en handvatten 

die u kunt gebruiken bij het invullen van de coalitieonderhandelingen. Deze 

https://dejongeklimaatbeweging.us15.list-manage.com/track/click?u=e6b84f0f8cf64cf0e10f00c8f&id=13f4bc59e7&e=8379b32891
https://dejongeklimaatbeweging.us15.list-manage.com/track/click?u=e6b84f0f8cf64cf0e10f00c8f&id=4e1ae7900e&e=8379b32891


worden deels ingegeven door het Klimaatverbond en deels door de Jonge 

Klimaatagenda. 

Een klimaatneutraal en klimaatbestendig beleid raakt vele beleidsterreinen van 

uw gemeente. Het is belangrijk dat in de nieuwe coalitie een wethouder 

specifiek portefeuillehouder wordt van klimaat. Daarnaast ligt er in iedere 

andere portefeuille verantwoordelijkheid bij het college om met oog voor het 

klimaat te handelen. 

Het monitoren van de voortgang is niet alleen belangrijk om te weten hoe de 

gemeente functioneert op gebied van klimaat, maar vooral om tijdig bij te 

kunnen sturen in gaande processen. Er is een schat aan lokale klimaat- en 

energiedata publiekelijk beschikbaar. Een jaarlijkse rapportage aan raad en 

burgers maakt de voortgang inzichtelijk. Een voorbeeld hiervan is een 

klimaatbegroting als toegevoegd hoofdstuk aan de reguliere begroting. Dit biedt 

eveneens een goede basis om op gezette tijden de dialoog met alle betrokken 

partijen te voeren. 

Voor actie in de lokale context gaat de samenwerking met lokale en regionale 

stakeholders voorop. Voor versnelling en opschaling helpt in veel gevallen een 

vruchtbare wisselwerking met provincies en rijk en een actieve deelname aan 

kennisnetwerken (Klimaatverbond Nederland, VNG, Lokale Klimaat 

Actieprogramma, Nederlandse Klimaatcoalitie, Climate Alliance, Energy Cities, 

Global Covenant of Mayors). Het wiel hoeft niet overal opnieuw uitgevonden te 

worden. Niets is zo effectief als het uitwisselen van best practices met partijen 

die verder zijn in hun transitie.  

Meer concrete punten waarop uw gemeente actie kan ondernemen. 

Uw gemeente: 



• Stelt met partners uit de regio uiterlijk in 2019/2020 een 

(geactualiseerde) routekaart klimaatbeleid op en/of stelt een regionale 

energiestrategie vast. 

• Brengt potentieel duurzaam opgewekte energie in kaart en past dit in in 

ruimtelijke plannen. 

• Neemt het voortouw door verduurzamen van eigen gebouwen en 

vervoer en een klimaatvriendelijk inkoop- en subsidiebeleid. Dit lijkt een 

investering maar verdient zich terug als ware het een bezuiniging. 

• Stapt met ingang van 2019 over op aardgasvrije nieuwbouw en maakt 

optimaal gebruik van de mogelijkheden voor duurzame 

energieproductie. Klimaatneutraal wordt een vanzelfsprekendheid. Ook 

dit lijkt een investering, maar verdient zich terug als ware het een 

bezuiniging. 

• Pakt de aardgastransitie bij bestaande bouw op en stelt een 

uitfaseringsplan op dat ook daadwerkelijk geïmplementeerd wordt. 

• Ondersteunt en faciliteert lokale initiatieven voor het opwekken van 

duurzame energie. 

• Geeft het Energieloket een vaste plek in de uitvoering van het 

gemeentelijk beleid 

• Besteedt extra aandacht aan het aanhaken van mensen met lagere 

inkomens en aan het risico op energiearmoede. 

• Stelt met (regionale) partners uit de samenleving een integraal plan op 

voor versnelde stimulans van duurzame mobiliteit 

• Stimuleert en faciliteert verduurzaming van de mobiliteitssector en 

stimuleert gebruik van duurzame alternatieven. 



 

Wij hopen u hiermee voldoende geïnspireerd te hebben om in uw gemeente tot 

het meest duurzame coalitieakkoord tot nu toe te komen. Tevens willen we u 

reeds informeren over een database die de Jonge Klimaatbeweging in de 

nabije toekomst zal aanleggen voor voorbeeldmoties met betrekking tot 

klimaatbeleid. 

Voor verdere informatie kunt u altijd contact opnemen met de Jonge 

Klimaatbeweging. Wij staan open voor het voeren van gesprekken. 

 

 

Met de meeste hoogachting, 

  

Namens Stichting Jonge Klimaatbeweging, 

 

 

 

Voorzitter 

 
Linde Nieman 

 

Bestuurslid Politiek 

 
Nick van Bree  
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