
GROENLINKS 

Motie 19 Échte verandering begint met erkenning —uitroepen 
klimaatnoodtoestand in Midden-Groningen 

raad van de gemeente Midden-Groningen in vergadering bijeen d.d. 10 November 2022. 

nderwerp: Échte verandering begint met erkenning -uitroepen klimaatnoodtoestand in 
idden-Groningen 

onstaterende dat 

• Landen over de hele wereld, maar ook verschillende Nederlandse gemeenten en provincies 
inmiddels de `klimaatnoodtoestand' (Climate Emergency) hebben uitgeroepen; 

• De klimaatcrisis momenteel de grootste bedreiging vormt voor het leven op aarde, en de 
mens hierin een grote rol speelt, zoals bevestigd in meerdere IPCC-rapporten; 

• De opgetelde ombities von overheden tot nu toe uitkomen op een scenario dat de wereld 
naar een opwarming van meer dan 2 graden Celsius leidt, met catastrofale gevolgen, en er 
dus meer actie nodig is; 

• De gemeente weliswaar in hoge mate afhankelijk is van (inter)nationaal beleid, moor ook 
een zorgplicht heeft om de inwoners van nu én van later te beschermen en; 

• De klimaatcrisis een wereldwijde crisis is en daarom actie vergt van á(le overheden, lokaal, 
regionaal, nationaal én internationaal. 

dat 

• Het uitroepen van de klimaatnoodtoestand een sterke erkenning is van de gezamenlijke 
opdracht om maximale inspanning te leveren om de opwarming van de aarde zoveel 
mogelijk te beperken en; 

• Het uitroepen van de klimaatnoodtoestand goed past bij de uitgangspunten in de 
duurzaamheidsvisie die door de raad van Midden-Groningen in juli 2019 is vastgesteld; 

• Inwoners intensief betrokken moeten worden bij de klimaatcrisis (en de oplossingen 
daarvan) door verschillende vormen van burgerparticipatie; 

• Stevige ambities op het gebied van beperking van klimaatverandering en een 
k(imaatneutraa( Midden-Groningen in de begroting 2023-2026 niet genoemd worden; 

• De nationale overheid gemeenten wél in staat moet stellen, zowel financieel als op het 
gebied van wetgeving, om hun verantwoordelijkheid te nemen in het behalen van de 
klimaatdoelen, 

erzoekt het college om 

De klimaatnoodtoestand namens de Raad van Midden-Groningen uit te dragen; 
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 haan en daarmee concrete uitvoering te geven aan de klimaatambities die op 
wereldniveau (Akkoord van Parijs) en EU-niveau (55% CO2 reductie in 2030) vastgesteld zijn; 
Concrete en ambitieuze doelen te formuleren voor een klimaatneutraa( Midden-Groningen 
en deze in een integraal plan voor te (eggen aan de Raad; 
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Jaarlijks bij het presenteren van de jaarrekening ook een klimaatrekening te presenteren, 
waarin gemonitord wordt hoe Midden-Groningen op weg is om deze doelen te behalen en 
wat daarbij eventueel van rijkswege nodig is om deze klimaatdoelen bereikbaar te maken; 

Actief kennis uit te wisselen met andere gemeenten en provincies over het klimaatneutraal 
maken van gemeentes en manieren om klimaatverandering zoveel mogelijk te beperken; 

Deze motie te doen toekomen aan andere gemeenten, zodat ook andere middelgrote- en 
kleine gemeenten zien dat de klimaatnoodtoestand niet iets is dat alleen in grote steden 
wordt uitgeroepen. 

gaat over tot de orde van de dag 

10 November 2022 
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Vastgesteld in de openbare vergadering van 10 November 2022. 

De raad van de gemeente Midden-Groningen 

Mieke Bouwman 

Griffier 

Motie: 
Korte en gemotiveerde verklaring over een ondervuerp waardoor een oordeel, wens of verzoek wordt uitgesproken. 

Wijze van indienen van een motie: 
Een motie moet om in behandeling genomen te kunnen worden schriftelijk bij de voorzitter worden ingediend. 


