
      Via de raadsgriffier 

Gouda, 26 november 2015 

Aan het college van Burgemeester en Wethouders  
van de Gemeente Gouda.  

Betreft: Artikel 38 vraag SP Gouda PvdD Gouda Parijsverklaring Klimaatverbond 

Uit de antwoorden op technische vragen gesteld over het mee tekenen met de 
Parijsverklaring van het Klimaatverbond i.v.m. de klimaatconferentie COP21 in Parijs blijkt 
dat Gouda daaraan niet gaat aan deelnemen. Wij willen in dit verband de volgende vragen 
stellen: 

1. Gouda is lid van het Klimaatverbond, kunt u aangeven met welk doel Gouda lid van 
dit samenwerkingsverband is? 

2. Hoe rijmt u de ambitie van het college dat Gouda bij de duurzaamste gemeenten van 
Nederland wil behoren en tegelijkertijd niet meedoet aan dit initiatief omdat niet 
duidelijk is of we 'aan de doelstellingen kunnen voldoen'.  

3. Volgend op de vorige vraag: welke doelstellingen zijn dat en in hoeverre wijken die 
doelstellingen daarbij af van de doelstellingen die Gouda dan wél wil nastreven om 
tot de duurzaamste gemeenten van Nederland te behoren? Graag ook toelichten 
welke doelstellingen Gouda zelf heeft. 

4. Waarom levert volgens het College het meedoen aan dit initiatief voor Gouda niets 
op? 

5. Ziet het college een schonere leefomgeving niet als 'iets voor dat Gouda iets 
oplevert'? Waarom wel of niet?  

6. Welke beloften kan Gouda volgens het college mogelijk niet nakomen? 
7. Hoe denkt u dat bijvoorbeeld reductie van CO2 op wereldschaal wordt bereikt als niet 

ook op lokaal niveau daar serieus werk van maakt? 
8. Gaat Gouda een visie vormen over de uitkomsten van de klimaattop en aangeven 

welke consequenties dat voor haar eigen beleid heeft? En waarom wel/niet? 
9. Gaat Gouda een visie vormen over de duurzame millennium doelstellingen en 

aangeven welke consequenties deze hebben voor haar beleid? Waarom wel/niet? 

De SP en de Partij voor de Dieren zien de antwoorden met belangstelling tegemoet. 

Met vriendelijke groet, 

Hans van Dijk Raadslid SP 

Corine Kerkmans Fractievoorzitter Partij voor de Dieren.


