
M O T I E 
doorontwikkeling klimaatbegroting 2021 

 
Met betrekking tot Begroting 2021 
 
Ondergetekende(n),  

 

 

   
Fractie GroenLinks   
 

Peter Bakker                
 
Gelet op artikel 10.1 van de Spelregels gemeenteraad Breda  
 
Stellen de raad voor om te besluiten als volgt: 

 
 
De gemeenteraad van Breda, in vergadering bijeen op 12 november 2020, 
 

Gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders inzake Begroting 2021; 
 
Overwegende dat: 

• De Bredase begroting 2021 voor het eerst ook een Klimaatbegroting omvat, wat een mooie 
eerste stap is; 

• Breda te maken heeft met diverse klimaatdoelen: 
. de doelen uit het nationale Klimaatakkoord 2030 
. het Bredase doel “Breda: een CO2-neutrale stad in 2044” cf de Nota Steek positieve energie 
in het klimaat 

. het gemeentelijk vastgoed CO2-neutraal in 2020 

. aanvullende doelen in het kader van de onlangs gepresenteerde EU GreenDeal; 

• In deze klimaatbegroting nog niet navolgbaar is welke klimaatdoelen in welke mate gehaald 
worden, met welke maatregelen in de verschillende domeinen dat wel zou kunnen en op 

welke termijn, en welke middelen daarvoor dan op welk moment benodigd zijn; 

• Onduidelijk blijft in hoeverre welke klimaatdoelen nu gehaald zullen worden door in 2021 bijna 
€ 800.000 in te zetten uit het Klimaatfonds en in hoeverre het fonds daardoor in de toekomst 
nog te benutten valt voor andere maatregelen; 

 

Constaterende dat, 

• het nodig is over navolgbare informatie te beschikken om beleidsopties en bijbehorende 
investeringen af te wegen voor het halen van de diverse klimaatdoelen; 

• meer consensus over de adequate vorm van de klimaatbegroting een goede vervolgstap is 

naar een Klimaatbegroting 2022; 

• het nuttig is komende maanden ook kennis uit de Bredase samenleving in te zetten om te 
verkennen hoe zij tegenover beleidsopties staan en welke bijdragen zij aan beleidsopties 
kunnen leveren; 

 

Draagt het college op  

• de komende maanden voorliggende Klimaatbegroting 2021 in een meer navolgbare vorm uit 
te werken en daar vóór het zomerreces 2021 met de stad en de raad het gesprek over aan te 
gaan; 

 
Aldus besloten in zijn openbare vergadering van 12 november 2020 
 
   ,voorzitter 
 

 
   ,griffier 


