
D
GROET{

LINKS

SGP

ZOETERMEERm'

MOTIE: ActualiserÍng 'Actieplan Duurzaam & Groen'
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De gemeenteraad van Zoetermeer, in vergadering bijeen op 5 en 12 november 20L8,

Constaterende dat:

o De raad in september 20L6 het 'Actieplan Duurzaam & Groen' heeft vastgesteld
o Het college in mei 2018 in het coalitieakkoord heeft aangegeven dat naast de

klimaatdoelen van Parijs het (inmiddels door 8 partijen ondertekende) Zoetermeerse
Duurzaamheidspact als vertrekpunt voor het beleid zal gelden

o ln het Zoetermeerse Duurzaamheidspact een grote hoeveelheid concrete
beleidsvoorstellen staan voor zowel de korte, middellange als lange termijn

o Het college bij de beantwoording van de technische vragen bij de begroting voor
20L9 aangeeft dat er in het voorjaar een 'procesmemo' naar de raad komt

o Een 'procesmemo' niet hetzelfde is als een aangepast Actieplan
o Het in de vorige collegeperiode erg lang heeft geduurd voordat het 'Actieplan

Duurzaam & Groen' er kwam (twee jaar)

Van mening dat:

o Het niet verstandig is om, gezien de ambities van Zoetermeer op het gebied van
duurzaamheid, groen en biodiversiteit, nogmaals erg lang te wachten met een
actualisering van het Actieplan

o Het wel verstandig is om om zo snel mogelijk aan te geven welke maatregelen voor
zowel de korte, middellange als lange termijn uit het Zoetermeerse
Duurzaamheidspact het college overneemt en welke niet of nog niet

Verzoekt het college:

ln het voorjaar van 2019 niet slechts met een 'procesmemo'te komen, maar meteen
met een aangepast 'Actieplan Duurzaam & Groen'

Hierbij aan te geven welke maatregelen voor zowel de korte (deze collegeperiode),
middellange als lange termijn uit het Zoetermeerse Duurzaamheidspact het college
overneemt en welke niet of nog niet
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