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Ondertekening Parijs verklaring 

Kennisnemen van: 

Het door de gemeente Woerden mede ondertekenen van de Parijs verklaring. 

Inleiding: 

Eind november en begin december 2015 vindt de grootste klimaatconferentie ooit plaats in Parijs (COP21). 
Het Klimaatverbond wil vanuit alle decentrale overheden een helder signaal afgeven omdat heel veel werk 
dat het Klimaatverbond vanuit gemeenten, waterschappen en provincies doet aan de doelen en 
instrumenten van deze conferentie is gekoppeld. 

Kernboodschap: 

Het Klimaatverbond heeft met ruim twintig wethouders een Parijs verklaring opgesteld. Deze verklaring is 
op 17 september 2015 tijdens de ledendag van het Klimaatverbond Nederland besproken en tekstueel 
geaccordeerd. Aan de gemeente Woerden, die ook is aangesloten bij het Klimaatverbond, wordt gevraagd 
mee te pleiten voor een daadkrachtig klimaatbeleid. Er is een ambitieus gezamenlijk doel geformuleerd: 
de eigen organisaties zijn zo mogelijk voor 2030 klimaatneutraal en onze gebieden zijn dat in 2050. 
Het Klimaatverbond richt zich op een ondertekening door minimaal 300 gemeenten. 

Het Klimaatverbond is de afgelopen maanden intensief in gesprek geweest over de gemeentelijke rol in het 
kader van de Parijsconferentie. Dit gebeurt onder meer via de Nederlandse Klimaatcoalitie en het maken 
van een verbinding (en daarmee de Nederlandse netwerken van gemeenten ook verbinden) met de 
gebeurtenissen in Parijs gedurende de conferentie. Het is ook belangrijk dat de decentrale overheden zich 
laten zien. Het lokale niveau is waar het klimaatbeleid voor het grootste deel haar effect zal hebben. 
Gemeenten zijn daar op veel manieren actief mee bezig. Het is belangrijk dit ook te laten zien, als inspiratie 
voor anderen, maar ook als stimulans voor elkaar. Die samenwerking is wezenlijk. 

De gemeente Woerden zal deze verklaring mede ondertekenen. Dit sluit aan bij het doel van Woerden om 
in 2030 klimaatneutraal te zijn. Kortheidshalve wordt naar bijgaande Parijs verklaring verwezen. Met deze 
verklaring sluiten de deelnemende partijen zich ook aan bij de Nederlandse Klimaatcoalitie. Dit levert een 
wezenlijke bijdrage omdat de partijen in die coalitie van bedrijfsleven, maatschappelijk middenveld en 
overheden elkaar inspireren en steunen. 

Vervolg: 



Vanuit de gemeente Woerden gaat een persbericht uit over het mede ondertekenen van de Parijs 
verklaring. De verklaring zal kort voor de VN Klimaatconferentie te Parijs breed in de grotere kranten gaan 
verschijnen, met alle namen van deelnemende gemeenten, waterschappen en provincies. 

Bijlagen: 

Tekst Parijsverklaring (15.023862) 
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Parijs	  verklaring	  

	  
Wij,	  bestuurders	  van	  provincies,	  waterschappen	  en	  gemeenten,	  roepen	  onze	  landelijke	  overheid	  
en	  leiders	  van	  de	  Europese	  Unie	  op	  tot	  daadkrachtig	  klimaatbeleid.	  Wij	  zetten	  in	  op	  ambitieuze	  
programma's	  met	  als	  gezamenlijk	  doel:	  voorkomen	  dat	  de	  atmosfeer	  opwarmt	  voorbij	  de	  grens	  
van	  2	  graden	  Celsius.	  We	  zetten	  ons	  ervoor	   in	  dat	  onze	  eigen	  organisatie,	  uiterlijk	  2030,	  geen	  
broeikasgassen	   produceert.	   Onze	   gemeenten,	   regio's	   en	   provincies	   zijn	   voor	   2050	  
klimaatneutraal.	  

	  
Terwijl	  klimaatverandering	  een	  mondiale	  uitdaging	  is,	  worden	  oplossingen	  vooral	  decentraal	  vormgegeven.	  
We	   zetten	   in	  op	  energiebesparing,	  duurzaam	  bouwen	  en	   renoveren,	  duurzaam	   inkopen,	   verminderen	  en	  
hergebruik	  van	  afval,	  circulaire	  economie,	  duurzame	  mobiliteit	  en	  duurzame	  opwekking	  van	  energie.	  

	  
Wij	   kunnen	  dat	  niet	  alleen.	  Wij	   roepen	  onze	  nationale	  overheid,	  Europese	   -‐en	  wereldleiders	  dringend	  op	  
om	  alles	   in	  het	  werk	  te	  stellen	  nationaal	  én	   internationaal	  maatregelen	  te	  nemen	  om	  klimaatverandering	  
tegen	   te	   gaan.	   De	   transitie	   naar	   een	   duurzame	   energievoorziening	   moet	   aangejaagd	   worden	   door	   een	  
eerlijke	  prijs	  op	  de	  uitstoot	  van	  broeikasgassen.	  

	  
Het	  beperken	  van	  klimaatverandering	   tot	  2	   graden	  Celsius	   is	  een	   compromis.	  Nu	  al	   smelten	  de	  gletsjers,	  
stijgt	  de	   zeespiegel	  en	  wordt	  het	  weer	  extremer.	  Vooral	  de	  armste	  mensen	   in	  de	  armste	   landen,	  die	  het	  
minst	   hebben	   bijgedragen	   aan	   het	   probleem,	   worden	   getroffen.	   We	   roepen	   onze	   Europese	   en	  
wereldleiders	   op	   om	   solidariteit	   te	   tonen	   in	   het	   vormgeven	   én	   financieren	   van	  maatregelen	   die,	   juist	   in	  
arme	  landen,	  het	  mogelijk	  maken	  zich	  aan	  te	  passen	  aan	  het	  veranderende	  klimaat.	  

	  
Wij	   verbinden	  aan	  deze	  oproep	  onze	  eigen	   verantwoordelijkheid.	  Wij	   beloven	  ons	  maximaal	   in	   te	   zetten	  
voor	   maatregelen	   die	   leiden	   tot	   klimaatneutrale	   regio's	   en	   een	   klimaatneutraal	   Nederland.	   Mét	   het	  
bedrijfsleven,	  burgerorganisaties	  en	  kennisinstellingen.	  zetten	  we	  ons	  in	  voor	  een	  gedeelde	  visie	  en	  acties	  
naar	   een	   klimaatneutraal	   Nederland,	   meetbaar	   en	   afrekenbaar.	   Onze	   eigen	   organisaties	   maken	   we	   zo	  
mogelijk	  al	  vóór	  2030	  klimaatneutraal.	  

	  
Met	   onze	   handtekening	   verbinden	   we	   ons	   nationaal,	   Europees	   én	   mondiaal1	   aan	   de	   oproepen	   voor	  
samenwerking	   in	   de	   voorbereiding	   van	   de	   VN	   klimaatconferentie	   in	   Parijs.	   Met	   onze	   handtekening	  
verbinden	  we	  ons	  zélf	  aan	  de	  vormgeving	  van	  beleid	  en	  uitvoering	  van	  de	  vele	  noodzakelijke	  maatregelen.	  

	  
1	  Op	  25	  september	  worden	  de	  Duurzame	  Ontwikkelingsdoelen	  vastgesteld	  en	  zijn	  zij	  deel	  van	  onze	  mondiale	  afspraken,	  

en	  daarmee	  realiteit:	  “Doel	  11:	  Maak	  steden	  en	  dorpen	  inclusief,	  veilig,	  veerkrachtig	  en	  duurzaam".	  
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