Motie 6 is met 28 stemmen voor (CDA,ChristenUnie, D66, PvdA, Groen Links,
Roosendaalse Lijst, SP, BBR en VVD) en 6 stemmen tegen (VLP,) aangenomen.

Motie 6
‘Klimaatscan’
De gemeenteraad van Roosendaal in vergadering bijeen op 1 en 8 november, gehoord hebbende de
beraadslagingen over het Raadsvoorstel ‘Programmabegroting 2019’;
Constaterende dat
• De huidige klimaatverandering en verdere voorspellingen met betrekking tot klimaatverandering van
invloed zijn en zullen zijn op de leefomgeving en leefkwaliteit van de Roosendaalse inwoners.
• Deze invloeden verschillende terreinen omvatten zoals temperatuur, aantal zonuren, intensieve
neerslag, luchtkwaliteit of vochtigheidsgraad. Zie bijvoorbeeld het ‘Urban heat effect’ voor al
aanwezige stedelijke problematiek rondom leefkwaliteit.
Overwegende dat
• Een klimaatscan en zijn resultaten kan zorgen voor actief beleid op vele terreinen aangaande
klimaatverandering waarbij de gemeente Roosendaal er preventief voor kan zorgen dat de
leefomgeving en leefkwaliteit van de Roosendaalse inwoners gewaarborgd blijft.
Van mening zijnde dat
• Er zo spoedig mogelijk maatregelen genomen moeten worden om te zorgen dat de gemeente
Roosendaal bestand is tegen de mogelijke negatieve effecten van de klimaatverandering.
• De noodzaak om het hoofd te bieden aan deze negatieve effecten verdere kansen biedt om concreet
toepassing te geven aan de wens om innovatieve verduurzaming toe te passen.
Verzoekt het college
1. Om een klimaatscan uit te voeren waarbij in kaart wordt gebracht wat de effecten zullen zijn van
nieuwe factoren van klimaatverandering, zoals een hogere temperatuur, meer zonuren, hevigere
neerslag, luchtkwaliteit en vochtigheidsgraad, op de leefomgeving en leefkwaliteit van de gemeente
Roosendaal.
2. De resultaten en conclusies van de klimaatscan vóór de behandeling van de Kadernota 2020
beschikbaar te stellen aan de raad.
3. Daarbij te duiden hoe deze resultaten en conclusies kunnen worden vertaald naar (preventief) beleid,
waarbij rekening wordt gehouden met de vraag welke maatregelen het meest urgent zijn en met de
vraag hoe deze maatregelen zich verhouden tot de lopende trajecten op het gebied van innovatieve
verduurzaming en energietransitie.
4. Om in 2030 de voortgang en resultaten van dit beleid te evalueren met een nieuwe klimaatscan.
En gaat over tot de orde van de vergadering.
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