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Aan: College B&W, verantwoordelijk wethouder duurzaamheid/energiebeleid

Arnhem, 14 oktober 2015
Betreft: Ondertekening Parijsverklaring
Beste collega wethouder,
Eind november en begin december dit jaar vindt de grootste klimaatconferentie ooit plaats. Wij zijn daarbij
betrokken, via Klimaatverbond Nederland, de Nederlandse Klimaatcoalitie én natuurlijk via ons eigen werk op
gemeentelijk niveau.
We zijn de afgelopen maanden intensief in gesprek geweest over onze gemeentelijke rol in het kader van de
Parijsconferentie. We doen dat onder meer via de Nederlandse Klimaatcoalitie en zorgen ervoor dat we goed
verbonden zijn (en daarmee de Nederlandse netwerken van gemeenten ook verbinden) met de gebeurtenissen
in Parijs gedurende de conferentie. Wat we echter óók belangrijk vinden is dat we ons als decentrale
overheden laten zien. Het lokale niveau is waar het klimaatbeleid voor het grootste deel haar effect zal hebben.
En we weten dat gemeenten daar op veel manieren actief mee bezig zijn. Dát willen we ook laten zien, als
inspiratie voor anderen, maar ook als stimulans voor elkaar. Die samenwerking is wezenlijk.
We hebben daarom, met hulp van Klimaatverbond Nederland, een Parijsverklaring opgesteld. Deze tekst sluit
aan bij de officiële teksten die op dit moment op internationaal niveau voor decentrale overheden circuleren1.
17 september jongstleden hebben we deze verklaring tijdens de ledendag van Klimaatverbond Nederland
besproken en tekstueel geaccordeerd. Overigens, we doen dat samen met provincies én waterschappen. De
tekst is kort en concreet. Ze belooft niet meer dan de meeste bestuurders kúnnen beloven, maar geeft urgentie
en directe betrokkenheid goed aan. Ze laat ook goed zien dat wij, als decentrale overheden een stevige rol te
spelen hebben en daarvoor ook de ruimte moeten vinden. Het belangrijkste echter, is dat we met deze
verklaring laten zien dat wij deze uitdaging zeer serieus nemen en ons zullen in spannen om, in brede
gezamenlijkheid op te trekken.
In de maanden november en december zal het klimaatvraagstuk breed de voorpagina's halen. Dát is ook de
periode dat wij ons willen laten zien en onze rol en betrokkenheid willen onderstrepen. We willen daarom met
meer dan 300 gemeenten, vrijwel alle waterschappen én provincies, deze verklaring ondertekend krijgen. We
zullen haar, met steun van Klimaatverbond Nederland, gebruiken in een breed verspreide advertentie, haar
laten vertalen in het Engels en het Frans. We laten er een poster van maken met kwaliteit en zeggingskracht.
En we zullen uw raadsleden informeren over onze gezamenlijke uitdaging, onze (veranderende) rollen en
wenselijke én noodzakelijke acties. Daarmee verbinden wij onze gemeenten ook aan de Nederlandse
Klimaatcoalitie en daarmee aan de samenwerking tussen overheid, bedrijfsleven, maatschappelijke
organisaties, onderwijs en onderzoek. Een coalitie die ook ná de Parijsconferentie de samenwerking blijft
vinden.
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Zoals de campagne 'Under 2' (gericht op het doel klimaatverandering van meer dan 2 graden Celsius te
voorkomen): http://under2mou.org/?page_id=16
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Wij vragen aan jullie, als collega's, om de verklaring ook te ondertekenen. In veel gevallen, zoals hieronder,
gebeurt dat door de beleidsverantwoordelijke wethouder duurzaamheid die vanuit zijn of haar college het
mandaat kreeg. Uiteraard kan dat ook door de burgemeester gebeuren. Dat is geheel aan jullie.
Tot slot: Aan de ondertekening zijn kosten verbonden. Per gemeente gaat het om het bescheiden bedrag van
vijfhonderd Euro (€ 500,- exclusief btw). Advertentie- en organisatiekosten zijn onvermijdelijk en ook hier
moeten we collectief onze verantwoordelijkheid nemen. We laten de organisatie én administratie daarbij graag
over aan Klimaatverbond Nederland.
Via een antwoord op deze brief aan de coördinator van de Parijsverklaring, onze ex-collega Thijs de la Court
(t.delacourt@klimaatverbond.nl) komt dat zeker goed. Op www.parijsverklaring.nl is de nodige achtergrond te
vinden.
In de hoop op jullie actieve betrokkenheid en steun,
hoogachtend,
Stephan Brandligt (wethouder Delft, voorzitter Klimaatverbond Nederland)

Berend de Vries (wethouder Tilburg, bestuurslid Klimaatverbond Nederland)

mede namens mijn collega wethouders :
Frans Langeveld
Tonnis van Dijk
Wendy Ruwhof
Tienke v.d. Werf
Samir Bashara
Piet de Klein
Harriet Tiemens
Particia Withagen
Leon Mijer
Lara de Brito
Henk Kok
Nicole Olland
Michiel van Liere
Jan Flinkfluger
Isabella Diks
Gerdo van Grootgeest
Eppie Fokkema
Eef van Ooijen
Trix van der Linden

(wethouder Doetinchem)
(wethouder Scherpenzeel)
(wethouder Renkum)
(wethouder Zevenaar)
(wethouder Hoorn)
(wethouder Beuningen)
(wethouder Nijmegen)
(wethouder Zutphen)
(wethouder Ede)
(wethouder Wageningen)
(wethouder Arnhem)
(wethouder Rheden)
(wethouder Houten)
(wethouder Oude IJsselstreek)
(wethouder Leeuwarden)
(wethouder Maastricht)
(wethouder Barneveld)
(wethouder Brummen)
(wethouder Lochem)

