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Betreft: #StopLokaleBezuinigingen 

 

Geachte Leden van de Tweede Kamer, 

Duurzame gemeenten* komen steeds meer in de knel en hebben steeds minder ruimte voor eigen 

keuzes. De al jaren voortschrijdende decentralisaties, die nagenoeg altijd gepaard gaan met 

zogenaamde efficiencykortingen, hebben er flink ingehakt. Het gevolg daarvan is een enorme 

verschraling van de gemeentelijke autonomie. 

Tegelijkertijd ziet vereniging GDO dat het Rijk de medeoverheden vraagt om bijvoorbeeld te helpen 

om de doelen zoals verwoord in het klimaatakkoord te realiseren via de Regionale Energie Strategie  

en te acteren om de strijd tegen de verdroging van de natuur aan te gaan, om de processierups te 

bestrijden en te zorgen voor een grotere biodiversiteit. 

Kortom, het Rijk vraagt de gemeenten om een heksentoer uit te halen. Met steeds minder geld, 

steeds meer doen. Tijdens de Coronacrisis bleek ineens dat het Rijk beschikt over 'heel diepe zakken' 

waar veel gemeenten de eindjes niet meer aan elkaar weten te knopen en aan de bedelstaf geraken. 

Ook de gevolgen van de Coronacrisis zullen de gemeenten financieel hard raken. 

Vereniging GDO ziet dat de bekostiging van duurzame beleidsdoelen steeds meer onder druk komt te 

staan. Dit geldt ook voor onze achterban, de natuur- en duurzaamheidscentra (Natuur- en 

MilieuEducatie | NME). Deze centra vormen een belangrijke schakel tussen de rijks- en 

gemeentelijke beleidsdoelen op het gebied van water, natuur, milieu en klimaat en de inwoners van 

de gemeenten, waaronder ook het onderwijsveld. In de Coronacrisis vroeg onze minister president 

de jeugd om mee te denken over oplossingen. De natuur- en duurzaamheidscentra doen dat al 

tientallen jaren m.b.t. de klimaatcrisis. 

Sinds de bankencrisis van 2008 ziet vereniging GDO een groeiend besef, dat klimaatverandering de 

ernstigste bedreiging vormt voor een leefbaar voortbestaan van en op onze planeet, maar 

tegelijkertijd zien we dat onze achterban, laagdrempelige organisaties die bij uitstek het 

instrumentarium heeft om een gedragsverandering te stimuleren en onze scholen en inwoners van  

steden en dorpen te doordringen van de noodzaak om snel te handelen, stelselmatig wordt gekort of 

wegbezuinigd. 
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Gedragsveranderingen komen niet uit de lucht vallen. De acceptatie en invoering van dringend 

noodzakelijke maatregelen behoeven een stelselmatige inzet van organisaties zoals de natuur- en 

duurzaamheidscentra. We doen een klemmend beroep op het parlement om deze onmisbare 

organisaties te steunen om de noodzakelijke Rijksmaatregelen op het gebied van klimaat, verdroging, 

milieu en natuur uit te dragen onder de dorp- en stedelingen van Nederland. Dat kan door in het 

gemeentefonds een extra (geoormerkt)  bedrag op te nemen voor deze belangrijke functie. 

Met vriendelijke groet, 

 

Jacqueline van Dongen 

Voorzitter vereniging GDO 

info@vereniginggdo.nl 
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* Een duurzame gemeente vraagt om bewoners die weten hoe zij zelf in hun dagelijks leven duurzaamheid 

vormgeven. Naast techniek is de sociale kant belangrijk. Vereniging GDO biedt gemeenten toegang tot een 

speelveld waar zij inspiratie, kennis én lokale partners vinden om samen met onderwijs en inwoners te werken aan 

de duurzame ontwikkeling van hun eigen leefomgeving. Centrale spelers in dat speelveld zijn de meer dan 130 

lokale natuur- en duurzaamheidsorganisaties (NME centra), gebundeld in het GDO - NME Netwerk.  

GDO biedt met haar bestuurlijk netwerk en het NME Netwerk een krachtig platform dat verbinding tussen 

landelijk en lokaal mogelijk maakt, dat onderlinge kennisdeling versnelt en kan inspelen op nieuwe vragen.  

GDO is partner in het rijksprogramma DuurzaamDoor (EZK). 
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