De urgentie van maatregelen tegen klimaatverandering
Zeer geachte leden van de gemeenteraad,
Met respect voor al het werk dat de gemeente al in gang heeft gezet in het tegengaan van
klimaatverandering, is het ‘Klimaatpanel’ van de BUCH-gemeenten toch vrijwel unaniem tot
de conclusie gekomen dat de traagheid van de klimaataanpak in onze gemeenten haaks
staat op de urgentie ervan.
Deze urgentie wordt al sinds vele jaren door het Intergovernmental Panel on Climate Change
(IPCC) aangekaart en krijgt in de rapportage van 2022 de allerhoogste alarmstatus:
De modellen die tot de akkoorden van hebben geleid, blijken zelfs te rooskleurig en zijn door
de werkelijkheid intussen al achterhaald.
Het lijkt erop dat het besef dat de aarde op relatief korte termijn onleefbaar kan worden, nog
onvoldoende is doorgedrongen tot gemeentebestuur en de bevolking. Dit is zorgwekkend.
Onafhankelijk van politieke voorkeur dient ons gemeentebestuur haar zorgplicht jegens de
bevolking waar te maken, want de IPCC-conclusies zijn wetenschappelijke en vrijwel
unaniem onderschreven aankondigingen van een grote en toenemende kans op rampen.
Er is sprake van een noodsituatie die een spoedige, brede en diepgaande aanpak vereist.
Wij allen moeten ons bewust zijn van de urgentie, de hieruit voortvloeiende taken, de
doorlooptijden herwaarderen en in overeenstemming brengen met de IPCC-alarmstatus.
Deze taken en de uitvoering ervan hebben grote aandacht van het Klimaatpanel. Wij denken
dat het de eerste verantwoordelijkheid van elke overheid is om met gepaste alertheid de
bevolking te beschermen zoals ook in tijden van pandemie, maar dan niet reactief maar
proactief. Door deze verantwoordelijkheid te nemen, kunt u bijdragen aan het behoud van
een leefbare planeet voor toekomstige generaties, waaronder uw eigen (klein)kinderen.
Veel van uw inspanning dient te worden gericht op de aanpak van de ‘klimaatcrisis’.
Naar onze overtuiging zijn passende maatregelen:
• De urgentiestatus formeel te verhogen van klimaatprobleem tot klimaatcrisis.
• Benoemen van een wethouder met klimaatzaken in de portefeuille (is al in voorzien).
• Vastleggen van intenties v.w.b. de aanpak van klimaatzaken, inclusief het tijdspad.
• Vooroplopen in de door de centrale overheid geformuleerde richting, waarbij binnen het
haalbare grote stappen niet hoeven te worden geschuwd.
• Participatie en draagvlak van de bewoners vergroten, maar niet eindeloos polderen tot
alle neuzen dezelfde kant op staan. Nood breekt wetten!
We kunnen ons voorstellen dat niet bij elke gemeente voldoende knowhow aanwezig is om
te weten wat op gemeentelijk niveau kan worden bijgedragen aan klimaatbeheersing. Het
wiel hoeft echter niet opnieuw uitgevonden te worden. Een aantal grote gemeenten heeft
reeds de ‘klimaatnoodtoestand’ uitgeroepen en daarna zijn lokale acties in gang gezet. Ook
het Klimaatpanel telt een groot aantal mensen die ideeën hebben om invulling te geven aan
klimaatbeheersing op lokaal niveau. Ook hun netwerken kunnen nuttig zijn.
Het begint echter bij de gemeenteraadsleden en de wethouders die zelf overtuigd moeten
zijn van de noodzaak tot klimaatbeheersing en daartoe passende raadsbesluiten nemen.
Wij roepen u dan ook op om uw klimaatbeleid de hoogste prioriteit te geven door alle
mogelijke stappen te nemen om voorop te lopen met klimaatbeheersing op lokaal niveau.
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