
Klimaat en de 
gemeenteraadsverkiezingen



Lobby en Invloed



Hoe werkt de gemeente?
Politieke fracties: coalitie, oppositie
– Gemeenteraad: 

– raadscommissies
– raadsvergadering

– Controleert DB/B&W
– debat en besluitvorming o.a. over begroting
– raadsvragen
– moties/ amendementen
– initiatiefvoorstellen

– Stukken en raadsvergaderingen openbaar
– Raadsgriffie ondersteunt de gemeenteraad



Hoe werkt de gemeente?
Dagelijks bestuur/ college van B&W: 

– bestuurt de gemeente, verantwoordelijk voor beleid en uitvoering
– wethouders benoemd door gemeenteraad vanuit de coalitie

Ambtelijk
– Ambtenaren: adviseren B&W en maken beleid en voeren dit uit



Invloed: 
Hoe krijg je jouw punt hoog op de agenda?

Informeel:

– (lokale) publiciteit zoeken

– maatschappelijk initiatief starten

– relaties opbouwen met politieke partijen of andere invloedrijke partners



Invloed: 
Hoe krijg je jouw punt hoog op de agenda?

Formeel:

– brief schrijven (griffie)
– inspreken bij raadsvergadering 
– deelnemen aan adviesraad/commissie
– lid worden van politieke partij
– bewonersparticipatietraject
– bewonersinitiatief (handtekeningen/ 
via wijkraad e.d.)



Waar gaat de gemeente over?

• Verplicht om regelgeving vanuit rijk en provincie uit te voeren

• Bepalend voor het slagen van landelijk en Europees klimaatbeleid

• Invoering van groene maatregelen, zoals meer wind- en zonne-energie, minder 
(vervuilende) auto’s, aardgasvrije en beter geïsoleerde huizen

• Draagvlak voor verduurzaming groet als bewoners mee bepalen en profiteren van 
ambitieus klimaatbeleid. 

• Klimaatbeleid moet eerlijk, consequent en transparant zijn: Groene oplossingen krijgen 
voorrang en worden gestimuleerd, vervuiling krijgt een prijs en wordt afgeremd of 
voorkomen. 

• Voordelen: leefomgeving groener, schoner en leefbaarder. Plus, de transitie zorgt voor 
extra groene banen



Waar gaat de gemeente over?

• Goede voorbeeld geven vanuit de gemeentelijke organisaties

• Duurzaamheid in inkoopprocedures en tenders

• Vergunningen verlenen, handhaving en toezicht

• Voorlichting, stimulering en gedrag

• Maatregelen op het gebied van:



Waar gaat de gemeente over?
Duurzame energie: schone en betaalbare energie voor iedereen
• duurzame opwek opschalen: zon en wind mét bewoners
• budget beschikbaar en stimuleren zonnepanelen

• streven naar klimaatneutrale organisatie 
• omscholingstrajecten richting duurzame energiesector

Isolatie & warmte: isolatie en schone, betaalbare warmte voor iedereen

• Als eerste inzetten op slecht geïsoleerde woningen
• budget beschikbaar (renteloze lening) en stimuleren isolatie
• bewonersinitiatieven en coöperaties stimuleren

• Echt duurzame warmtenetten
• subsidies groene daken



Waar gaat de gemeente over?
Mobiliteit & bereikbaarheid: duurzame en betaalbare bereikbaarheid voor iedereen

• mobipunten en bereikbaarheidshuizen

• snelfietsroutes en OV boven auto

• schonere lucht: vieze (vracht)auto’s weren uit het centrum 

• parkeerplaatsen omzetten voor groen 

• deelvervoer stimuleren

Landbouw & voedsel en vergroening & klimaatadaptatie
• Stimuleren duurzame lokale producten in horeca en supermarkten (korte ketens)

• Zoveel mogelijk groen

• geen vergunning uitbreiding intensieve veehouderijen



Waar gaat de gemeente over?
Vervuilende bedrijven: klimaatplannen NU

• Stimuleren circulaire economie, ook bij 
inkoopvoorwaarden en gunning

• Milieuvergunningen (voor bijv. 
biomassacentrales/tatasteel enz.) liggen grotendeels 
bij de provincie

• College van B&W is altijd adviseur voor een 
omgevingsvergunning voor een milieubelastende 
activiteit

• Data centers ligt deels nog lokaal (voorbeeld 
Zeewolde) maar niet voor lang



Groene invloed op GR22
Vóór de verkiezingen

• Beïnvloeden verkiezingsprogramma’s (nu te laat). Inzet Milieudefensie: 
https://milieudefensie.nl/actueel/input-milieudefensie-voor-verkiezingsprogramma.pdf

• Zorgen dat klimaat wordt meegenomen in het stemgedrag van mensen

• Bepalen: wat zijn de belangrijkste punten in jouw gemeente? 

• Hoe staan verschillende partijen daar in? 

• Voorlichten kiezers en eigen standpunten onder de aandacht brengen, bijv: 

- stemwijzer online
- acties op straat
- aansluiten bij evenementen zoals verkiezingsdebatten
- publiciteit zoeken 



Groene invloed op GR22
Ná de verkiezingen

• Input leveren voor coalitieakkoord via 
silent lobby (nu al contact opbouwen 
met Kandidaatsraadsleden) en/of met 
publieke actie 

• Oproep doen aan de partijen, bijv. via 
video met wensenlijstje, of een 10-
puntenplan




