
 
  

 

 

 

 

 

Uitnodiging Bestuurlijke bijeenkomst Gelderland 

Regionale aanpak in het klimaatakkoord 

 

juni 2018 

 

 Regionale aanpak in het klimaatakkoord 

 Datum: donderdag 30 augustus 2018 

 Bestuurders van provincie, gemeenten en waterschappen 

15.30 - 18.30 uur (inclusief buffet) 

 Volksvertegenwoordigers van provincie, gemeenten en waterschappen 

18.00 - 20.30 uur (inclusief buffet) 

 Locatie: Provinciehuis Gelderland, Markt 11, Arnhem 

 

  

Geachte heer, mevrouw, 

  

In het ‘Parijs-akkoord’, de Investeringsagenda, het Interbestuurlijk Programma, het 

regeerakkoord en in tal van lokale verkiezingsprogramma’s zijn hoge ambities op het gebied 

van klimaat en energie opgeschreven. Op Europees, nationaal, regionaal en lokaal niveau 

werkt iedereen hard om een bijdrage te leveren aan de ‘Energietransitie’. Het meest dichtbij zijn 

deze bijdragen terug te vinden in bestuurlijke programma’s en onderhandelingen aan de 

sectortafels van het Klimaatakkoord en de Regionale Energie en Klimaatstrategieën. 

 

Voor u als bestuurder of volksvertegenwoordiger van een gemeente is het van belang om hier 

vroegtijdig bij betrokken te zijn en geïnformeerd te zijn over landelijke afspraken en trajecten 

die worden gestart in uw regio. Welke rol heeft u in de  klimaat- en energietransitie en hoe 

zetten we de ambities in de regio om in realistische aanpakken met concrete resultaten? Over 

deze vragen organiseren het Interprovinciaal Overleg (IPO), de Unie van Waterschappen 

(UvW) en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) bestuurlijke 

informatiebijeenkomsten bij alle provincies voor provinciale staten, gemeenteraden en 

algemene waterschapsbesturen. 

 

Het programma is onder meer ingevuld met de input die onze adviseurs / beleidsmedewerkers 

samen met rijkvertegenwoordigers hebben opgehaald tijdens de ambtelijke bijeenkomsten in 

april en mei. We nemen u graag mee in het proces dat zich de afgelopen maanden heeft 



 

afgespeeld en gaande is. U hoort meer over hoe trajecten er voor uw regio uit gaan zien en 

hoe stakeholders hierbij betrokken worden. Ook wordt u geïnformeerd over het 

besluitvormingsproces rondom het Klimaatakkoord en de Regionale Energie en 

Klimaatstrategieën en wat dit voor u betekent. 

 

Er is voldoende ruimte om met elkaar het gesprek aan te gaan over hoe u in uw regio de 

krachten kunt bundelen om samen de opgave aan te pakken en ambities kunt verwezenlijken. 

Tevens gaan we graag met u het gesprek aan over de uitwerking van de regionale werkwijze 

en organisatie van de uitvoering met inwoners, bedrijven en kennisinstellingen.  

   

Graag nodigen we u als gemeenteraadslid uit voor deze bijeenkomst op 30 augustus in het 

provinciehuis van Gelderland. Graag vernemen we of u aanwezig kunt zijn, meld u zich daarom 

aan via: https://inschrijven.uvw.nl. Na uw aanmelding ontvangt u een bevestiging en het 

programma.  

  

We hopen van harte dat u aanwezig kunt zijn bij deze bijeenkomst. 

  

Met vriendelijke groet, 

  

Namens het Rijk, IPO, Unie van Waterschappen en VNG, 

  

  

Edward Stigter, 

Directeur Beleid Leefomgeving 

 

  

 

https://inschrijven.uvw.nl/

