
 
 

Gemeenteraad 
Vergadering  : 9.11.2021 
Agendapunt  : Begroting 2022 
Onderwerp   :  Klimaatmotie 

  
Motie nr.   2021- 

 
De Raad van Coevorden, in vergadering bijeen op 9 november 2021 
 
Constaterende dat; 

- De klimaatcrisis een grote bedreiging vormt voor het leven op aarde en de mens hier 
volgens verschillende rapporten van het IPCC1  een grote rol in speelt. 

- De klimaatcrisis een wereldwijde crisis is, die actie vergt van álle overheden, 
internationaal, nationaal, regionaal én lokaal 

- De acties van deze overheden tot nu toe onvoldoende zijn en uitkomen op een 
scenario dat de wereld naar opwarming gaat van meer dan twee graden Celcius met 
catastrofale gevolgen en er dus meer actie nodig is. 

 
Overwegende dat: 

- De gevolgen van de klimaatcrisis al voelbaar zijn, deze crisis er een is van 
wereldformaat en het uitroepen van de klimaatnoodtoestand een stevige erkenning 
is van onze gezamenlijke opdracht 

- Een noodtoestand vraagt om actie en actie ook nodig is 
- De gemeente Coevorden er naar toewerkt een klimaat neutrale2 gemeente te zijn in 

2040 maar niet kan aangeven waar ze staat in dit proces 
- De gemeenteraad van  Coevorden zich bij keuzes daarmee niet kan baseren op 

cijfers, stand van zaken of een duidelijke routekaart met een duidelijk begin en 
eindpunt 

- Daarmee ook niet in beeld is wat we nodig hebben van de regionale en nationale 
overheden zodat e ons financieel en op het gebied van regelgeving ook door die 
overheden gesteund voelen 

 
Roept de klimaatnoodtoestand uit over de gemeente Coevorden 
 

 
1 Intergovernmental Panel on Climate Change van de Verenigde Naties 
2 Klimaatneutraal wordt gekoppeld aan CO2 uitstoot neutraal 



Draagt het college op: 
- Jaarlijks  bij het presenteren van de begroting ook een ‘klimaatbegroting’ te 

presenteren waarin ten minste duidelijk wordt gemaakt welke acties nodig zijn om zo 
snel mogelijk maar uiterlijk in 2040 klimaat neutrale gemeente te zijn 

- Jaarlijks bij het presenteren van de jaarrekening een ‘klimaatrekening’ te presenteren 
waarin ten minste duidelijk gemaakt wordt wat de CO2 uitstoot van de gemeente 
Coevorden in het afgelopen jaar bedragen heeft en wat dat zegt over de route tot 
een CO2 neutrale gemeente. 

- De nationale overheid op te roepen om gemeenten en andere decentrale overheden 
in staat te stellen, zowel financieel als door faciliterende wetgeving, om 
klimaatverandering tegen te gaan en daarmee concrete uitvoering te geven aan de 
klimaat ambities die op wereldniveau (Parijs/Glasgow)  en EU niveau (55% CO2 
reductie in 2030) vastgesteld zijn  

 
En gaat over tot orde van de dag 
 
ondertekening raadslid/leden/naam fractie 
 
 
PAC     D66 
 
 
Resultaat stemming:  
Aangenomen/verworpen met      stemmen voor en       stemmen tegen 
voorzitter,                                                                         griffier, 


