
 
 

MOTIE VREEMD Raadsvergadering 17 februari 2021 

Agendapunt  

Onderwerp URGENTE KLIMAATNOODSITUATIE  

Indieners Tjeerd van der Meulen (GroenLinks), Baran Aydin (PvdA), Kitty Schmidt 
(Deventer Sociaal), Wouter Holtslag (D66), Henrike Nijman (ChristenUnie)  

Mede-
indieners 

 

De raad constateert dat : 
• Wereldwijd diverse landen en (Nederlandse) steden inmiddels de "klimaatnoodtoestand"1 

("Climate Emercency") hebben uitgeroepen; 

• Klimaatwetenschappers in IPCC-verband waarschuwen voor een mondiale catastrofe van 

ongekende omvang bij ongewijzigd beleid ten aanzien van de uitstoot van CO2; 

• De gemeente weliswaar in hoge mate afhankelijk is van (inter)nationaal beleid, maar ook een 

zorgplicht heeft om de inwoners en toekomstige generaties te beschermen. 

De raad vindt dat : 
 
• Het uitroepen van de urgente klimaatnoodsituatie past bij de duurzaamheidsmaatregelen 

beschreven in het bestuursakkoord en het lange termijn streven voor een energieneutraal 

Deventer in 2030; 

• Europese en nationale overheden, provincies en gemeenten er voor moeten zorgen dat 

economische activiteiten zich afspelen binnen de draagkracht van de planeet;  

• Het uitroepen van de urgente klimaatnoodsituatie een sterke erkenning is van de 

gezamenlijke opdracht om een maximale inspanning te leveren om de opwarming van de 

aarde te beperken tot 1,5 graad; 

• Inwoners intensief betrokken moeten worden bij de klimaatcrisis (en de oplossingen daarvan) 

door verschillende vormen van burgerparticipatie. 

De raad verzoekt het college: 

 

- De klimaatcrisis en ecologische crisis te erkennen en namens de raad de urgente 

klimaatnoodsituatie uit te roepen. 

- Het standpunt van de raad actief uit te dragen richting de regering, Tweede Kamer en de 

Europese bestuursorganen. 

- Er bij de rijksoverheid op aan te dringen om de lokale overheden de benodigde middelen te 

verschaffen – financieel en op het gebied van regelgeving – om een grotere effectieve bijdrage 

te leveren aan het tegengaan van klimaatverandering. 

 
Raadsvergadering d.d. 2021 

BESLUIT:  
 

 
1 Hiermee wordt overigens uitdrukkelijk niet gedoeld op de staats- en bestuursrechtelijke betekenis van 
noodtoestand maar op het begrip zoals het in het dagelijkse taalgebruik wordt gebruikt. Indieners kiezen er 
voor om eventuele verwarring uit te sluiten het begrip urgente klimaatnoodsituatie te gebruiken.   


