
 

 

VNG Raadsledencampagne duurzaamheid: 
Klimaat akkoord? Niet zonder de Raad! 
 

 
U kunt als raadslid bijdragen aan de uitvoering van klimaatdoelstellingen. Over het hoe en wat 
hiervan organiseert de VNG dit najaar een Raadsledencampagne. Afhankelijk van uw wensen 
en ervaringen wordt een presentatie gegeven van de praktische mogelijkheden om als raadslid 
bij te dragen aan het behalen van de landelijke klimaat- en duurzaam inkopendoelstellingen.  
 
Gemeenten en kabinet hebben samen ambitieuze klimaat- en duurzaam inkopen doelstellingen 
geformuleerd. Niet zo vreemd, want juist gemeenten vervullen een sleutelrol als het gaat om het 
realiseren van deze ambities. Zij hebben een voorbeeldrol naar burgers toe en zijn in staat allianties te 
sluiten tussen overheden, bedrijven en regio’s. Tegelijkertijd valt er met het klimaatbeleid veel winst te 
behalen. Een verbetering van het klimaat is een verbetering van de leefomgeving en levert juist in 

tijden van economische crisis de nodige economische voordelen op. Met het Klimaatakkoord en de 

gemaakte afspraken op het gebied van duurzaam inkopen tonen gemeenten de ambitie om te 
investeren in een duurzame toekomst. Het komt nu aan op de uitvoering. Hoe u als raadslid bij kan 
dragen aan de (uitvoering van) klimaatdoelstellingen wordt duidelijk in de Raadsledencampagne die 
de VNG dit najaar organiseert. Een campagne waarvoor de VNG graag naar u toekomt! 
 
 
Kracht van de raad 
De ervaring leert dat de kracht van het slagen van de duurzaamheidsdoelstellingen bij de raad ligt. 
Gemeenten met een ambitieuze klimaatdoelstelling (dat door de raad en het college is vastgesteld) 
boeken heel wat meer resultaat dan gemeenten die dat niet doen. De raad is onmisbaar wanneer het 
gaat om het stellen van kaders en het controleren van de uitvoering van de klimaatsdoelstellingen. De 
komende gemeenteraadsverkiezingen bieden de mogelijkheid deze doelstellingen vast te leggen in 
het collegeakkoord 2010-2014. VNG-medewerkers brengen tijdens deze campagne een bezoek aan 
uw raad en/of raadscommissie op een tijdstip dat u uitkomt. Voor meer informatie, kijk op 
www.duurzameoverheden.nl. Voor vragen en informatie E.duurzameoverheden@vng.nl 
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