Den Haag, 6 oktober 2019
Geachte heer De Bruijn, beste Tom,
Welkom terug in het Haagse. Aan u de belangrijke taak om zo snel mogelijk een nieuw
constructief en integer gemeentebestuur bij elkaar te brengen.
Wij attenderen u graag op een kant-en-klaar beleidsprogramma dat door 13 van de 15
politieke partijen in de Haagse gemeenteraad is ondertekend: het Haags Klimaatpact.
In de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 hebben 13 partijen - van
links tot rechts, van alle gezindten - met elkaar afgesproken: Den Haag moet in 2030 klimaatneutraal zijn en daar gezamenlijk hun schouders onder te zetten. Dat hebben ze
vastgelegd in het Haags Klimaatpact. De eensgezindheid - 78% van de raad staat achter
het pact - is uniek en bijzonder in een versplinterde raad als Den Haag.
Niet alleen in de raad, ook in de stad is de steun voor het Haags Klimaatpact breed en
gevarieerd. Ruim 300 organisaties ondersteunen inmiddels het Haags Klimaatpact en nog
steeds melden bedrijven zich uit eigen initiatief aan als ondersteuner van het pact. Vaak
ook met een eigen plan om in 2030 klimaatneutraal te zijn, zoals de Uithof en de Vereniging van Strandexploitanten Scheveningen. Eerder spraken de CEO’s van MN (met een
beheerd vermogen van 125 miljard), AEGON, ASN Bank en FMO hun steun uit voor het
pact. Ook het gemeentemuseum, het Zuiderzeetheater, diverse scholen, horeca, lokale
ondernemers, landelijke merken en bewonersorganisaties tekenden voor het pact.
Zo’n brede steun uit alle hoeken van de samenleving is logisch. Want iedereen in Den
Haag heeft een groot belang bij het Haags Klimaatpact. En niet alleen vanwege onze
kwetsbare positie in een delta die grotendeels onder de zeespiegel ligt. Het pact biedt
kansen voor banen en een lagere werkloosheid. Voor veel mensen kan de energierekening omlaag. De energietransitie is bovendien natuurlijke manier om te decentraliseren en
mensen verantwoordelijkheid te geven voor hun eigen leven en leefomgeving. Dat vergroot de veerkracht van de samenleving.
Sinds de afgelopen gemeenteraadsverkiezingen is de roep van burgers om écht klimaatbeleid alleen nog maar sterker en luider geworden. Dit is te danken aan de 16-jarige Greta
Thunberg, die iets meer dan een jaar geleden haar schoolstaking begon. Inmiddels is haar
voorbeeld gevolgd door 7 miljoen klimaatstakers die overal ter wereld klimaatbeleid eisen.
Zij eisen een overheid die ze kunnen vertrouwen, een overheid die ook opkomt voor de
generaties die nog geen stemrecht hebben. Ook dat is integriteit.
Het is hoog tijd dat gemeente Den Haag verantwoordelijkheid neemt en het goede voorbeeld geeft. Samen stoten steden bijna driekwart van de wereldwijde broeikasgassen uit.
Met hun steun voor het Haags Klimaatpact is een stabiele meerderheid van 78% van de
Haagse gemeenteraad bereid om die verantwoordelijkheid ook echt te nemen. Als Internationale Stad van Vrede en Recht, noblesse oblige, heeft Den Haag nu de kans om alsnog voorop te lopen en een voorbeeld stellen.

De corruptieaﬀaire is een zwarte bladzijde in de Haagse geschiedenis. Maar het is ook
een kans voor de toekomst van de wereld. Wij roepen u en het nieuwe college - of dat
nou naar links of rechts neigt - op: omarm het Haags Klimaatpact in letter en daad en
neem het integraal over in het nieuwe collegeakkoord.
Wij wensen u veel succes en vertrouwen erop dat we het pact dat zó breed wordt gedragen, de verbindende factor kan zijn in het nieuwe college.
Hartelijke groet,
Joeri Oudshoorn
Femke Sleegers
Den Haag Fossielvrij
www.haagsklimaatpact.nl
Bijlage: Haags Klimaatpact (2018)

