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Schouwen-Duiveland, 27 oktober 2021

Betreft: Klimaatnoodtoestand

Geachte leden van de raad, Provinciale Staten en de Algemene Vergadering,

Op 25 maart jl. heeft de gemeenteraad Schouwen-Duiveland in grote meerderheid een petitie van
bezorgde burgers omarmd en verklaard:
“dat het klimaat een kritieke situatie met hoge prioriteit schept waardoor dringende bijkomende
maatregelen moeten worden getroffen”.
Ondergetekenden, inwoners van Schouwen-Duiveland, hebben deze petitie tot het uitroepen van de
klimaatnoodtoestand namens ruim 700 ondertekenaars aangeboden. Ons doel is het klimaatbewustzijn
op het eiland verhogen. Omdat we zien dat de klimaatcrisis verergert en de leefbaarheid op ons
Zeeuwse eiland voor toekomstige generaties ernstig onder druk kan komen te staan. Om dit niet te
laten gebeuren, is actie vereist. Meer aandacht voor het klimaat willen we bewerkstelligen met
publieksvriendelijke acties en evenementen. Activiteiten die stemmen tot nadenken, tot gesprek en die
verbinden. Daartoe hebben we de stichting BewuSD opgericht. De SD staat voor Samen Duurzaam
Schouwen-Duiveland.
In de verklaring van de gemeenteraad, opgenomen in de bijlage bij deze brief, is wel de inhoud maar
niet de letterlijke weergave van het begrip klimaatnoodtoestand opgenomen. Dat vinden we jammer.
Desalniettenmin schaart de gemeente Schouwen-Duiveland zich met deze verklaring in het rijtje van de
Nederlandse gemeenten Amsterdam, Haarlem, Utrecht en de inmiddels ruim 2000 andere gemeenten
in 38 landen verspreid over de hele wereld die eerder de klimaatnoodtoestand hebben uitgeroepen.
Recent heeft ook de gemeente Rotterdam de klimaatnoodtoestand uitgeroepen.
Om de bewustwording van klimaatverandering en de urgentie van klimaatmaatregelen ook in uw
gemeente te verhogen, vragen wij u het voorbeeld van Schouwen-Duiveland te volgen. Dit kan door het
uitroepen van de klimaatnoodtoestand of door een soortgelijke verklaring af te leggen en daarbij
behorende extra maatregelen te treffen. Daarmee kan Zeeland een voorbeeld zijn voor andere
provincies en zo de kansen voor een geslaagde energietransitie in eigen gemeente, provincie en
Nederland vergroten.
Tot slot willen we u erop wijzen dat wij tijdens de klimaattop COP 26, van 31 oktober tot en met
12 november 2021 in Glasgow, ook een beroep zullen doen op alle wereldleiders om de klimaatcrisis nu
echt serieus te nemen en om eensgezind in actie te komen. Zie daarvoor onze oproep op Act as One,

gemaakt door bijna alle schoolkinderen van Schouwen-Duiveland. Immers, nog meer dan wij zullen onze
kinderen en kleinkinderen de gevolgen van klimaatverandering ondervinden.
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Bijlage: Motie van de gemeenteraad van Schuwen-Duiveland over de petitie voor het uitroepen van de
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