
 

 MEMO  
Aan : Raden BUCH-gemeenten, raadsbrede BUCH avond 27 november 2019  
Van : Hanna Lange   
Datum : 13 november 2019  
Onderwerp : Klimaat   

Het klimaat verandert. Dit is een urgent en een complex probleem waarin gemeenten enerzijds de 

opdrachten van de Rijksoverheid uitvoeren en anderzijds aanvullende gemeentelijke en regionale 

ambities hebben. Nederland neemt haar verantwoordelijkheid om klimaatverandering zoveel als 

mogelijk tegen te gaan en zo ons land leefbaar te houden voor de toekomstige generaties.  

De Klimaatwet verankert de wijze waarop het Nederlandse klimaatbeleid invulling geeft aan de 
Overeenkomst van Parijs. De Klimaatwet is heeft als doel: 

- Een vermindering van 49% (t.o.v. 1990) van de CO2-uitstoot in 2030.  
- Een vermindering van 95% (t.o.v. 1990) van de CO2-uitstoot in 2050.  
- 100% broeikasgas-neutrale elektriciteit in 2050 

 
De rijksoverheid is een aantal nationale programma’s gestart waar gemeenten een coördinerende en 
uitvoerende rol in hebben gekregen. Het gaat dan bijvoorbeeld om het Klimaatakkoord, Nederland 
Circulair, Deltaplan klimaatadaptatie en Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport. 
Daarnaast heeft iedere gemeente afzonderlijk nog regionale en gemeentelijke ambities.  
 
Gemeenten in Nederland bereiden zich voor op hun rol in het realiseren van deze doelstellingen. 
Hiervoor moeten we diverse stappen ondernemen die niet alleen te maken hebben met de inhoud 
maar ook met de organisatie en werkwijze van medewerkers.  
Het uiteindelijke doel is om gemeenteraden in een positie te brengen waarin zij weloverwogen 
invulling kunnen geven aan hun kaderstellende en controlerende rol.  
Een eerste stap in deze richting is de BUCH raadsavond van 27 november.  
 
 
Doel van de raadsavond: 

1. Informeren over de transitie– spreker: Herman Verhagen HVC (20 min) 

a. Inzicht in welke landelijke opgaven op het gebied van klimaat er komende jaren voor 

gemeenten relevant worden. Er wordt een omschrijving van de rol van- en opdracht 

aan gemeenten gegeven voor de volgende plannen: 

 Klimaatakkoord: gebouwde omgeving, elektriciteit, duurzame mobiliteit  

 Nederland Circulair 2050 

 Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie  

 Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT) 

b. Een analyse: Wat zijn Rijksopdrachten, waar ligt de speelruimte voor gemeenten en 

hoe zit het met de betaalbaarheid? 

 

2. Bieden van overzicht en comfort: Wat doet de BUCH (15 min) 

a. Overzicht geven van wat de BUCH werkorganisatie nu al doet. Samenhang 

landelijke, gemeentelijke politieke programma’s en BUCH organisatiedoelen. 

b. Introduceren programma Klimaat: Hoe wil de werkorganisatie invulling geven aan de 

nieuwe rol. 

c. Proces & communicatie 

 
December 2019  Bestuursopdracht impactanalyse (Collegebesluit) 
Juni 2020   Ambitiedocument (College/Raadsbesluit) 
Januari 2021   Implementatie en start monitoringscyclus  



 
3. Consulteren: gesprek (20 min.) 

a. Waar ligt de informatie behoefte? Welke informatie mist? 

b. Hoe kan de werkorganisatie de politiek het beste bedienen? Hoe wil de politiek 

invulling geven aan haar kader stellende en controlerende rol? Hoe wil de raad 

informatie ontvangen (commissie, raadsavonden, nieuwsbrief..) 

 Kaders: participatie, rijksopgaven, regionale samenwerking 

 Beleidsmonitoring o.b.v. prestatie indicatoren (bijv.PDCA-cyclus) 


