
 

 

VRAGENUUR 

 

 

Aan  : de voorzitter van Provinciale Staten 

Datum  : 15 december 2019 

Onderwerp : Noodtoestand voor het klimaat 

 

 

Ondergetekende wenst gebruik te maken van de mogelijkheid tot het stellen van vragen tijdens het 

vragenuur in de vergadering van Provinciale Staten van Zuid-Holland dd. 18 december 2019 in verband 

met het navolgende: 

 

Toelichting 

 

Op 28 november jl., enkele dagen voor het begin van de VN-klimaatconferentie in Madrid, 

heeft het Europees Parlement in een symbolische resolutie de noodtoestand voor het klimaat 

‘in Europa en wereldwijd’ afgekondigd. De resolutie werd in Straatsburg met een ruime 

meerderheid aangenomen. 

Verscheidene landen als Bangladesh, Argentinië, Canada, Frankrijk,  Portugal, Spanje en 

Verenigd Koninkrijk, maar ook een groot aantal steden, zoals New York, Sydney, Londen, 

Boedapest, Amsterdam en Utrecht hebben ook al de klimaatnoodtoestand uitgeroepen.  

Het Europees Parlement is het eerste dat het namens een heel continent doet.  

 

 

 

Vragen 

 

Ondergetekende stelt aan het college van Gedeputeerde Staten de volgende vragen: 

 

1) Zijn GS ermee bekend dat op 28 november jl. het Europees Parlement de 

noodtoestand voor het klimaat heeft uitgeroepen?1 

2) Zijn GS van mening dat er sprake is van een noodtoestand van het klimaat? Zo nee, 

waarom niet? 

3) Hoe duiden GS de uitspraak van het Europees Parlement? 

4) Welke consequenties voor Zuid-Holland verbinden GS aan deze uitspraak? 

5) Ook Nederland heeft het Klimaatakkoord van Parijs ondertekend.2 Worden in Zuid-

Holland, buiten de huidige (beleidsmatige) maatregelen, aanvullende maatregelen 

getroffen om het streven de opwarming van de aarde te beperken tot anderhalve 

graad? Zo ja welke? Zo nee, waarom niet? 

                                                        
1 https://www.nrc.nl/nieuws/2019/11/28/europees-parlement-roept-noodtoestand-uit-voor-klimaat-

a3981997 
2 https://nl.wikipedia.org/wiki/Akkoord_van_Parijs 
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6) Wordt aan dit streven door GS ook de concrete actie verbonden dat geld uit 

provinciale begroting niet wordt ingezet als dat verslechtering van het klimaat en 

biodiversiteit veroorzaakt, en zijn er nog andere concrete acties? 

 

 

Carla van Viegen, Partij voor de Dieren 

   

 

 

 

 


