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Duurzaamheid: wordt vervolgd….

Duurzaamheid: wordt
vervolgd….
GroenLinks heeft in oktober 2015 schriftelijke vragen aan het college van

Zoeken naar:
Zoeken

Nieuwsbrief

B&W gesteld naar aanleiding van de klimaatzaak en de gevolgen daarvan.
Inmiddels hebben we van de gemeente de antwoorden op deze vragen
gekregen.

Voornaam:
voornaam

Wat speelt er?
De rechtbank heeft in Den Haag op woensdag 24 juni 2015 beslist dat de
Staat meer moet doen om de uitstoot van broeikasgassen in Nederland te
verminderen. De Staat ervoor moet zorgen dat de uitstoot in Nederland in
2020 ten minste 25% lager is dan in 1990. De stichting Urgenda heeft de
rechtbank om een uitspraak verzocht. Het vonnis is uitvoerbaar bij
voorraad verklaard door de uitspraak van de rechtbank. Dit betekent dat,
ook nu de Staat in hoger beroep gaat, zij begint met het uitvoeren van het

Achternaam:
achternaam

Emailadres:
Jouw e-mailadres
verzenden

vonnis.
Het antwoord van de gemeente

Landelijke Website

De Staat gaat in hoger beroep tegen de uitspraak en de gemeente kijkt
hoe het proces verloopt. De gemeente zal vooralsnog niet met
aanvullende voorstellen komen om de uitstoot van CO2 te beperken.

Laatste Groenlinks055 Tweets

Voor Apeldoorn ziet de gemeente kansen op de volgende gebieden

groenlinks055

voor de duurzaamheidambities:

@groenlinks055

de mogelijkheid om de renovatie van bestaande woningen naar nul-opde-meter te versnellen;
het verduurzamen van 42.000 koopwoningen in Apeldoorn
het verduurzamen van 155 VVE’s in Apeldoorn
grootschalige opwek van zonne-energie op daken
het verduurzamen van het wagenpark.

RT @DieuwkedeB: Lancering
van de #vegavrijdag bij
@Foenix055 namens
@groenlinks055 Vanaf
vandaag elke vrijdag
vegetarisch menu!…
https://t.co/Y3bCiro7AE
9 uur ago

Wat vinden wij?

groenlinks055

Mooi dat op 26 november 2015 bij de raadsvergadering over de Meerjaren
Programma Begroting ons amendement “de Rode draad” werd
aangenomen! (met alleen de tegenstem van CDA) Hiermee wordt 100.000
euro extra vrijgemaakt voor duurzaamheid. Ook onze motie
“Duurzaamheid: het proces en de spelers” werd aangenomen. (met alleen
de tegenstem van VVD)
Wat betreft de Klimaatzaak: GroenLinks Apeldoorn volgt deze

@groenlinks055

RT @debroervanroos: voor een
kinderpardon dat wel werkt,
ongeacht je politieke kleur.
teken (20.000 handtekeningen
eerste uur), laat je…
https://t.co/brDFsgcS0w
24 uur ago

ontwikkelingen nauwlettend. Na het hoger beroep weten we meer en

groenlinks055

zullen we het wederom op de agenda zetten. Mocht je meer willen weten
over duurzaamheid in je gemeente? Kijk dan eens op de Gemeentelijke
Duurzaamheids Index.
Reageren? groenlinks@apeldoorn.nl
klimaatzaak

@groenlinks055

De algemene beschouwingen
van @groenlinks055, zojuist
uitgesproken door onze
fractievoorzitter @RachelRR77
Over ons…
https://t.co/EjTo9NCGRK
1 dag ago
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Wij zijn als 8e aan de beurt.
@RachelRR77 succes!
https://t.co/F6Wi4lyXrz
1 dag ago
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RT @mvn45: Einduitslag
benchmark afvalscheiding.
Diftar icm omgekeerd
inzamelen is meest
kosteneffectieve
inzamelstrategie. Fe…
https://t.co/IqDasFKOUO
1 dag ago
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