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"Klimaatverklaring"
De raad van de gemeente Heemstede in vergadering bijeen op 28 januari 2016
Constaterende dat:
het "Klimaatverbond Nederland" een oproep heeft gedaan voor het ondertekenen van een
verklaring die oproept tot een daadkrachtig, lokaal, nationaal en mondiaal klimaatbeleid, kortweg
de 'Klimaatverklaring';
deze verklaring al is ondertekend door wethouders uit diverse gemeenten in de regio, waaronder
die van Haarlem, Bloemendaal, Haarlemmerliede/Spaarnwoude, en door alle provincies;
de handtekening van de wethouder Duurzaamheid van Heemstede vooralsnog ontbreekt;
de wethouder in de commissie Ruimte van 14 januari 2016 heeft toegezegd de commissie te
informeren over het klimaatakkoord en de consequenties daarvan.
Overwegende dat:
op 12 december 2015 in Parijs een belangrijk klimaatakkoord is overeengekomen dat kan dienen
als een nieuw uitgangspunt voor een effectief mondiaal klimaatbeleid;
dat dit klimaatakkoord ertoe moet leiden dat de mondiale gemiddelde tem peratuurstijging beperkt
zal worden tot ruim beneden de 2 graden ten opzichte van het pre-industriele niveau, en dat
landen ernaar streven deze temperatuurstijging tot 1,5 graad te beperken;
het in ieders belang is om de opwarming van de atmosfeer tot maximaal 2 graden te beperken;
ook de gemeente Heemstede een eigen verantwoordelijkheid heeft op het gebied van (lokaal)
klimaatbeleid;
een handtekening van de gemeente Heemstede niet onder de verklaring mag ontbreken.
Verzoekt het College:
zich aan te sluiten bij het Klimaatverbond Nederland;
de Klimaatverklaring van het "Klimaatverbond Nederland" te ondertekenen;
de consequenties daarvan voor de duurzaamheidsnota 2016-2020 in kaart te brengen en de
commissie Ruimte daarover te informeren.
de klimaatverklaring en het klimaatakkoord te vertalen naar concrete doelstellingen en concrete
acties in de duurzaamheidsnota 2016-2020
En gaat over tot de orde van de dag
Heemstede, 28 januari 2016
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