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De raad neemt de beantwoording van de raadsvragen van het raadslid Jonker, Groen Links voor
kennisgeving aan.
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antwoorden raadvragen Groen Links klimaatbeleid gemeente Terneuzen
Kenmerk:
Afdeling:
Portefeuillehouder:

Vraag (art. 39 Reglement van Orde)

de voorzitter van de Raad
VRAGEN RAADSLID / FRACTIE:

Ernst Jonker / GroenLinks

ONDERWERP:

Klimaatbeleid gemeente Terneuzen

TOELICHTING
N.a.v. de klimaattop van afgelopen december in Parijs, leek het GroenLinks Terneuzen goed
om de gemeente Terneuzen te attenderen op hun eigen beleid. Want zo met de start van het
nieuwe jaar, is het voor de gemeente natuurlijk ook een mooi moment om goede voornemens te hebben in het komende jaar. Want zoals de krant Trouw al kopte op 14 december,
het klimaatbeleid moet om en daar kunnen we als gemeente Terneuzen ook ons steentje
aan bij dragen, beginnend in 2016.
Zeker, voorzichtig hebben we als gemeente Terneuzen in het verleden al wat stapjes genomen, zoals de aanname van het convenant Duurzaam Inkopen van 2010, met bijvoorbeeld
de ambitie om vanaf 2015 100% duurzaam in te kopen. Dat lezende denken wij als GroenLinks dan onder andere aan elektriciteit voor de eigen organisatie. Maar informatie hierover
of wat hier de resultaten van de inkoop nou precies zijn, kunnen wij niet terug vinden in de
jaarverslagen of op de site van de gemeente.
Mocht daar aandacht aan gegeven worden het komende jaar, lijkt het natuurlijk ook vanzelfsprekend dat aangegeven wordt of het hier om zogenaamde “grijze” stroom gaat die via
certificaten “vergroend” word door duurzamestroomcertificaten te kopen, of om echte duurzame stroom.
Maar als we het over concrete doelen hebben die aansluiten bij een beleid wat echt een omslag maakt n.a.v. de klimaattop, dan denken we ook aan de volgende thema’s;.
Daarbij zouden afspraken vastgelegd kunnen worden in de gemeenteraad, over bijvoorbeeld
CO2 reductie (bijvoorbeeld afname van 40% in 2030 t.o.v. van 1990). Dat soort initiatieven
vinden namelijk in meerdere gemeenten plaats, dus heel moeilijk moet het niet zijn om hier
informatie over te vinden.
Daarnaast kan de gemeente Terneuzen natuurlijk een nog grotere faciliterende rol gaan spelen t.a.v. inwoners, bedrijven en instellingen op het gebied van duurzaamheidsdoelen.

Vragen (art. 39 RvO)

Antwoorden van Burgemeester en Wethouders

1

1

Is het college van B&W het er ook
mee eens dat het klimaatbeleid van
de gemeente Terneuzen, na de klimaattop in Parijs, opnieuw tegen het
licht gehouden zou moeten worden in
2016?

Ja. Wij zijn voornemens een uitvoeringsgericht
activiteitenprogramma op te stellen, waarin per
duurzaamheidsthema concrete acties worden
geformuleerd. Ook de betrokken interne en
externe partijen, eventuele financiële consequenties en de bijbehorende planning zullen in
dit activiteitenprogramma worden opgenomen.
Wij zullen dit activiteitenprogramma in de
raadsvergadering van december 2016 aan de
gemeenteraad voorleggen.
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Vragen (art. 39 RvO)

Antwoorden van Burgemeester en Wethouders

2

Is het college van B&W bereid om
bijvoorbeeld concrete doelen rondom
de volgende thema’s energie, duurzaam ondernemen, biodiversiteit, afvalstromen, duurzame mobiliteit en
klimaatadaptatie, vast te stellen en
voor te leggen aan de gemeenteraad?

2

Ja. In het onder 1 bedoelde activiteitenprogramma zullen de acties worden opgenomen
voor de thema’s die u hier concreet noemt.

3

Is het college van B&W bereid om na
te denken hoe zij een grotere faciliterende rol zou kunnen spelen tussen
bedrijven, inwoners en instellingen op
het gebied van duurzaamheidsdoelstellingen?

3

Ja. Dit zal één van de acties worden in het onder 1 bedoelde activiteitenprogramma.

4

Wil het college van B&W in het jaarverslag van 2015, zoals afgesproken
in het convenant duurzaam inkopen,
rapporteren over de concrete resultaten van het duurzaam inkopen en de
stand van realisatie van de afgesproken ambitie?

4

Ja. Deze gegevens zijn beschikbaar en kunnen
in het Jaarverslag 2015 worden vermeld.

5

Wil het college van B&W nadenken
over mogelijkheden om bovenstaande
informatie inzichtelijk te maken via
bijvoorbeeld de site van Terneuzen?

5

Ja. Deze gegevens zijn beschikbaar en zullen
op de website van de gemeente Terneuzen
worden geplaatst.
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Burgemeester en Wethouders van Terneuzen,
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2
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J.A.H. Lonink
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