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AMENDEMENT

Art. 48 RvO

Agendapunt: 7 (4 november 2021; Begroting 2022)

Onderwerp: Klimaatplan

De raad van de gemeente Noardeast-Fryslân in vergadering bijeen d.d. 4 november 2021
besluit het voorgestelde besluit als volgt aan te vullen:

“de bijgaande en als zodanig gewaarmerkte begroting 2022 van de gemeente Noardeast-
Fryslân vast te stellen, met de volgende aanvulling:

- € 50.000 vanuit de algemene reserve beschikbaar te stellen voor het 
ontwikkelen van een integraal, flexibel en dynamisch gemeentelijk 
Klimaatplan.”

Toelichting:

Het IPCC-klimaatrapport is zeer duidelijk over het lot van onze wereld als er geen 
maatregelen worden genomen met betrekking tot zaken als CO2-uitstoot, toenemende 
wateroverlast, hitteproblemen, verdwijnen van flora en fauna e.d. De gevolgen van 
klimaatverandering nemen steeds grotere vormen aan.
Er is dus een noodzaak is om te zoeken naar oplossingen om klimaatverandering te 
beperken. Niet alleen mondiaal zijn maatregelen nodig zijn, maar ook lokaal moeten 
initiatieven worden ontwikkeld ter oplossing en beperking van de klimaatverandering.

De gemeente Noardeast-Fryslân heeft (nog) geen klimaatplan. Er zijn initiatieven in de 
gemeente, gericht op het oplossen van en beperken van zaken rondom klimaatverandering, 
maar deze zijn nog niet in een totaalplan opgenomen. Deze initiatieven verkeren in een 
beginfase en voor realisering en uitvoering van plannen is het noodzakelijk om samen te 
werken met onderwijs, ondernemers, burgers, organisaties en anderen.
Zo’n klimaatplan moet een breed terrein van zaken omvatten als vergroening, hitte en 
wateroverlast initiatieven, het terugdringen van asfalt en stenen, enz. Werken vanuit een 
integraal totaalplan is efficiënter en overzichtelijker. Daarvoor zijn ook financiële middelen 
nodig.
 
Vandaar het amendement om de bestaande initiatieven met betrekking tot het terugdringen 
van de gevolgen van de klimaatverandering op te nemen in een flexibel en dynamisch 
gemeentelijk klimaatplan. 



Voor de opzet en verdere uitwerking van voornoemd klimaatplan kan samenwerking worden 
gezocht met ondernemers, onderwijs, bewoners en andere betrokkenen.
Vooreerst wordt voorgesteld om voor dit plan eenmalig € 50.000 vanuit de algemene reserve 
beschikbaar te stellen. Wellicht zijn er in de gemeentelijke begroting (andere) gelden te 
vinden die genoemd plan kunnen ondersteunen en uitvoering mogelijk maken. Voor het 
verkrijgen van gelden kan ook onderzoek worden gedaan naar externe gelden bij fondsen, 
(Europese) subsidies e.d..
Ook is het verstandig om te gaan samenwerken met de organisaties Gemeenten voor 
Duurzame Ontwikkeling (GDO) en Klimaatstichting HIER en voor advies zich ook te richten 
tot het Klimaatverbond Nederland.

Ingediend door: J. Lammering (PvdA)

Stemming Voor: Tegen:

Amendement aangenomen  /   niet aangenomen

Aldus besloten door de raad van de gemeente Noardeast-Fryslân in zijn openbare 
vergadering van 4 november 2022.

De raad voornoemd, 
de griffier,                                                              de voorzitter, 

{{Signer1}}         {{Signer2}}

mr. S.K. Dijkstra         mr. J.G. Kramer


