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Uw kenmerk 

Geachte heer, mevrouw. 

Hierbij doen wij u toekomen ons antwoord op de door mevrouw Paulusma en de heer 
Wonink namens D66 gestelde schriftelijke vragen ex art. 41 RvO over een 
Kinderklimaattop. De brief van de vragensteller treft u als bijlage aan. 

1) I.S het college ook op de hoogte van de ambitie om leerlingen ( PO/VO) 
middels hijvoorbeeld lesprogramma's te informeren over het belang van een 
circulaire economie? 

Het college is op de hoogte van de ambitie om leerlingen te informeren over het 
belang van een circulaire economie. De gemeente werkt zelf aan een circulaire, 
energieneutrale en klimaatbestendige gemeente. Wij hechten er waarde aan dat 
de inwoners van onze gemeente daar actief bij betrokken zijn en ook met ons 
meedenken. Juist het aanspreken en betrekken van de jeugd, en via de jeugd 
ook de ouders, spreekt ons aan. 

2) Welke mogelijkheden ziet het college om meer aandacht aan een circulaire 
samenleving te besteden .samen met bijvoorbeeld Natuur en 
Duiirzaamheidsediicatie Groningen (NDE). 

Het NDE heeft reeds meerdere lesprogramma's en thema-bijeenkomsten 
ontwikkeld rondom circulariteit, energie en klimaat. Zo zijn er programma's 
rondom duurzame energie, klimaatverandering of duurzaam voedsel of kleding. 
Het NDE borgt dus al voor een deel duurzaam onderwijs in de gemeente 
Groningen. 



Bladzijde 2 van 3 

Het NDE kan ook zeker een rol spelen in het meedenken over een Kinder
klimaattop, aangezien zij goede relaties hebben met het basisonderwijs. 

We willen onderzoeken of het organiseren van een Kinderklimaattop haalbaar 
is en of we dit kunnen koppelen aan de Noordelijke klimaattop die in 2019 voor 
de tweede keer wordt georganiseerd. Daarvoor gaan we in eerste instantie in 
gesprek met het basisonderwijs. 

Van belang is dat een Klimaattop aansluit bij een of meer van de achtenvijftig 
kerndoelen. (De wetgever in het onderwijs heeft vastgesteld dat basisscholen 
kinderen tot leren moeten brengen. Wat kinderen aan het eind van groep 8 
moeten beheersen is in hoofdlijnen vastgelegd in een aantal doelstellingen, 
kerndoelen genoemd). Basisscholen werken volgens een intensief 
lesprogramma. We gaan polsen of er mensen beschikbaar zijn om samen met 
ons en een aantal partners te werken aan een Klimaattop. Een klimaattop staat 
echter niet op zich, maar vraagt ook om introductieles(sen) vooraf en een 
vervolgtraject nadien. Ook dat bespreken wij met de basisscholen in 
Groningen. 

De gemeente Groningen heeft een raad van kinderen. Zij doen onderzoek naar 
en adviseren ons op bepaalde maatschappelijke thema's. In de verkennende 
fase willen we bekijken hoe de raad van kinderen een rol kan spelen in het 
realiseren van een kinderklimaattop. 

Naast dit gesprek met het basisonderwijs, gaan we ook de initiatiefnemers van 
de Noordelijke klimaattop (provincies Groningen, Fryslan, Drenthe) benaderen 
om te verkennen of de Kinderklimaattop aan kan haken bij de Noordelijke 
Klimaattop. Het zou aandacht genereren wanneer we, vergelijkbaar met de 
verkiezingen, een Kindertop vooraf laten gaan aan de daadwerkelijke top. 

Ook andere partners, zoals maatschappelijke organisaties, kennisinstellingen, 
festivals, en bedrijven willen we hieraan verbinden. Immers, wij zijn van 
mening dat het niet alleen aan de gemeenten is om dit op te pakken, maar dat er 
een gezamenlijke verantwoordelijkheid ligt om met kinderen te werken aan een 
duurzame samenleving. 

3) Is het college hel met D66 Groningen eens dat we kinderen niet alleen iets 
moeten leren, maar dat wij wellicht ook wal van hen kunnen leren als het gaat 
om een circulaire economie? 

Hier zijn wij het zeker mee eens. Op allerlei vlakken kunnen we veel leren van 
kinderen. Zeker als het gaat om duurzaamheid en de circulaire economie. Wij 
staan altijd open voor ideeën hoe we het beste op dit vlak van de kinderen 
kunnen leren. 



Bladzijde 3 van 3 

4) Ziet het college het organiseren met andere partners in de stad van een 
Kinderklimaattop ook als een mogelijke eerste stap om de circulaire beweging 
ook onder onze jeugdige inwoners in gang te zetten? 

Het college is enthousiast over het door u voorgestelde idee van een Kinder
klimaattop. Wij zien dit dus zeker als mooie stap. Wel willen we eerst in 
gesprek met het NDE en andere instanties of ook zij dit als een goede 
mogelijke eerste stap zien 

Vervolg 
Na deze verkennende gesprekken met het basisonderwijs in Groningen, afstemming met 
de raad van kinderen en aansluitend met partners, lichten we u mondeling in over de 
vervolgstappen voor een Kinderklimaattop. 

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

Met vriendelijke groet, 
burgemeester en wethouders van Groningen, 

de loco-burgemeester. 
Ton Schroor 

de loco-secretaris, 
Bert Popken 



D66 
Groningen, 13 juli 2018 

Aan: Het college van B&W van de gemeente Groningen 

Betreft: Schriftelijke vragen ex Art 41 RvO over een Kinderklimaattop 

D66 Groningen wil een Kinderklimaattop 

Nederland en in het bijzonder Groningen, stad én Ommeland, hebben grote ambities als het gaat om 
duurzaamheid en een circulaire economie. We namen in Groningen net een initiatiefvoorstel aan om als 
gemeente circulair te worden. Het kabinet deed daar eind juni nog een schepje bovenop en wil dat heel 
Nederland in 2050 circulair is.' 

"Zodat circulair ontwerpen en aanschaffen het nieuwe normaal wordt. Bij de consument, het bedrijfsleven maar 
ook zeker bij de overheid." Staatssecretaris van Veldhoven ziet grote kansen liggen bij het onderwijs om deze 
circulaire beweging, maar vooral ook bewustwording, in gang te zetten. "Alle leerlingen moeten les krijgen in 
duurzaamheid en het belang van een circulaire economie." 

D66 Groningen kan deze ambitie alleen maar beamen en wil hier ook aan toevoegen dat leerlingen niet alleen 
iets moeten leren, maar dat wij, als inwoners en gemeente, ook wat van leerlingen kunnen leren. Jonge inwoners 
betrekken bij ambities die grotendeels hun toekomst bepalen lijkt een logische stap. Het organiseren van een 
Kinderklimaattop kan hier aan bijdragen en heeft dat al op meerdere plekken bewezen." 

Er van uit gaande dat het college op de hoogte is van de ambities van de staatssecretaris met betrekking tot een 
circulaire economie, stelt D66 de volgende vragen aan het college: 

1) Is het college ook op de hoogte van de ambitie om leerlingen ( PO/VO) middels bijvoorbeeld lesprogramma's 
te informeren over het belang van een circulaire economie? 

2) Welke mogelijkheden ziet het college om meer aandacht aan een circulaire samenleving te besteden samen 
met bijvoorbeeld Natuur en Duurzaamheidseducatie Groningen (NDE). 

3) Is het college het met D66 Groningen eens dat we kinderen niet alleen iets moeten leren, maar dat wij wellicht 
ook wat van hen kunnen leren als het gaat om een circulaire economie? 

4) Ziet het college het organiseren met andere partners in de stad van een Kinderklimaattop ook als een 
mogelijke eerste stap om de circulaire beweging ook onder onze jeugdige inwoners in gang te zetten? 

Wieke Paulusma en Arend Jan Wonink 
D66 Groningen 

' htlps: , vvvvvv.trouw.nl.'groen/O-wil-hcl-kabinet-dc-ciirulaiiX'-ecoiK'iniie-gaan-stimule^^^ a9H)d2a9.'  
- https: /www.moenevoetstappen.nl'kindeiklimaattop 


