Klimaatverklaring Tilburg
WIJ WETEN

WIJ CONCLUDEREN

WIJ VERKLAREN

• dat het klimaat op aarde verandert;
• dat er een noodzaak is om verdere klimaatverandering te voorkomen;
• dat de maatregelen om verdere klimaatverandering tegen te gaan op

• dat het nodig is dat lokale partijen samen een invulling geven aan een

1. dat wij verantwoordelijkheid nemen in het op lokaal niveau voorkomen
van verdere klimaatverandering;
2. dat wij verantwoordelijkheid nemen in het op lokaal niveau aanpassen
aan de effecten als gevolg van het veranderen van het klimaat;
3. dat wij de doelstelling onderschrijven om voor het jaar 2045
CO2-neutraal en klimaatbestendig te zijn;
4. dat wij in de eigen bedrijfsvoering/jaarplannen etc. deze doelstelling
zullen nastreven;
5. dat wij de doelstelling om klimaatbestendig en CO2-neutraal te worden
gezamenlijk en in samenwerking met andere lokale partijen willen
realiseren.

zowel mondiale, Europese, nationale, provinciale, regionale en lokale
schaal moeten worden genomen;
• dat de lokale partijen een gezamenlijke verantwoordelijkheid hebben in
het voorkomen van verdere klimaatverandering;
• dat er mondiaal een eindigheid is aan de beschikbaarheid en daarmee
de leveringszekerheid van fossiele brandstoffen;
• dat hierdoor ook op lokaal niveau een noodzaak bestaat om energie
te besparen, te zoeken naar manieren om duurzaam (lokaal)
geproduceerde energie te gebruiken en in te zetten op efficiënte
energiesystemen;
• dat de effecten van de klimaatverandering op lokale schaal meer en
meer merkbaar worden;
• dat we als lokale partijen een gezamenlijke verantwoordelijkheid hebben
in het aanpassen aan deze effecten.

gezamenlijke verantwoordelijkheid;
• dat het nodig is op lokaal niveau samen op te trekken om:
1. te leren omgaan met de aanwezige en nog komende lokale effecten,
die optreden door de verandering van het klimaat;
2. verdergaande klimaatverandering te voorkomen;
3. de kansen te benutten die de klimaatontwikkelingen ons bieden.

REIKWIJDTE
Met de ondertekening van deze verklaring is door de partijen een belangrijke stap
gezet in de lokale samenwerking gericht op het beperken van en aanpassen aan de
klimaatverandering. Alleen via deze samenwerking kan de doelstelling gerealiseerd
worden om CO2-neutraal en klimaatbestendig te worden.
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