
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Opschalen  

en  

Opschieten 

 

 

Marjan Minnesma 

17 november 2016 

Opzij opzij opzij  -  maak plaats, maak plaats, maak plaats.  

Wij hebben ongelofelijke haast…. 



Mijn  Queeste  
• Waardoor gaan mensen aan de slag?  

• En jij en jouw omgeving? 

 

• Feiten – urgentie ? 

• Positieve vb,  handelingsperspectief? 

• Geld verdienen? 

• Als je juridisch moet?  

• Verantwoordelijkheidsgevoel naar andere generaties? 

 

• Waardoor zou de samenleving versneld in beweging 

komen? Niet alleen koplopers, ook middenmoot. 



Verwarrende tijden 

Twee krantenkoppen 13 april 2016 

• Why Peabody Energy, the world's 

largest coal company, just went 

bankrupt 

• Greenland’s Ice Sheet Is Melting So 

Fast Right Now, Scientists Thought It 

Was an Error 

 



Duidelijk signaal in Parijs:  
decarbonisation, as soon as humanly possible 

12th Dec 
2015 



  2nd Mar 

2016 

2nd Mar 

2016 

31st 

Mar 

2016 

  x US and China jointly exhort other nations to 

sign Paris Agreement with them on Earth 

Day, 22nd April  





Klimaatverdrag - basis 

• Klimaatverdrag: meer dan 190 landen -> 

gevaarlijke klimaatverandering voorkomen 

• Temperatuurstijging tov 1850 max …… 

• Hoeveel graden warmer is het al 

gemiddeld? En in Ons land sinds 1900? 

• Prognose deze eeuw? (2100 = 85 jr) 

• Beloofd in Parijs? 



Weten we wat dat betekent? 



CO2 blijft 200 jaar in atmosfeer 



Daarom zo snel 

     



 

Likely chance warming < 2°C, 68% of reserves unburnable 

Medium chance         < 1.5°C, 85% of reserves unburnable 

Nu 40 Gton/jaar - groeit 

 



Verschil 1,5 C en 2 C enorm! 

Maar bij 1,5C (i.t.t. bij 2 graden) 

• Boven 1,5C: 600 mln sub-Sahara boeren 
groot probleem (Turn Down the Heat 2) 

• Kunnen deel vd soorten t nog bijhouden 

• Blijft 50% koraal misschien leven 

• Verzuring oceanen “moderate levels” 

• Blijft nog wat arctisch zee-ijs 

• Meer kans op aanpassing 



1 mln boeren op drift– Bij 600mln?  









Deze 20 jaar cruciaal->4000 jr 





Kan 1,5 graad überhaupt nog? 

• Technologieën zijn aanwezig en zelfde als 
voor 2 graden: moet alleen SNELLER 

• Technisch en economisch mogelijk 

• Kost 1,5 a 2 keer meer: betekent dat bep. 
economische groei 4 jaar later wordt 
bereikt. (vgl financ. crisis) 

• Doorgaan kost uiteindelijk  

 zeker min 2.5 keer meer…. 

 

 



Voelen we ons verantwoordelijk? 



Eerlijk? 





En dan NL …afgelopen 2 jaar:  

3 nieuwe kolencentrales geopend & 

130 km/u & autobrief pro fossiel 



En dat is zichtbaar 



     niet voorop… 



Uitstoot 2015 5% toegenomen 



We koersen nu af op 4-6◦ in 2100  

• Doel: temp stijging op aarde onder de 2 

graden houden (350 ppm) 

• Prof. J. Schellnhuber (topwetenschapper 

en o.a. adviseur Merkel & EU) ”: 

 

 ‘the difference between two and four 

degrees is human civilisation’ 



Resultaat klimaatverandering 

• Meer en vaker extreem weer 

• Droogtes, overstromingen, stormen 

• Daardoor schade aan landbouw 

• Stijging voedselprijzen 

• Sociale onrust 

• Veel verschijnselen haken op elkaar in 

• Geen “global warming” maar “disruptive 
climate change” 

 



Willen/kunnen we het niet aan? 

• Sociale wetenschappers/psychologen: 

• We zullen de zwaarte “weg-dissoneren” 

• 90% van de tijd: op routine (snel) 

• ‘Echt rationeel handelen’ (slow): 10% 

• We willen levensstandaard niet 

verminderen voor toekomstig probleem 

• We willen niet handelen, want we willen 

niet geloven dat t echt gebeurt (klimaatv) 

&  Adaptive optimism 







Terwijl duurzame energie groeit & 

steeds goedkoper wordt…. Zon .. 



Abu Dhabi deze maand: 2,4 ct/kWh 



Wind schaalt ook op; prijs daalt 





Arch Coal, no. 2 US producer, goes 

bankrupt 

11th 

Jan 

2016 
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Walter Energy Alpha Natural 

Peabody 

Energy 

  JPMorgan stops direct financing of new 

coal mines and new coal plants in rich 

nations 

7th Mar 

2016 

13 April Peabody Energy, no. 1 US coal miner, goes 

bankrupt 

2011: Top 4 US coal companies worth $32 

billion 





Interessante tegenstelling 

• Landen komen overeen in INDCs 

komende 20 jaar: 30-40% reductie fossiel 

• Prognoses bedrijven: 

– BP: 43% stijging vraag fossiele brandst 2035 

– Exxon: 35% stijging in 2040 

– Shell: 43% stijging in 2040 

 



Hoe lang houd je dit vol? 





Op weg naar 2030…. 



Wijk 2030 (klimaat)-> E-neutraal 





Kan het sneller? In 2030? 

Daarom dit Rapport 

• Technisch: ja 

• Financieel: ja 

• Mensen/personeel: ja 

 

Het Kan, als we het Willen. 

 



2030 100% duurzame energie 

• Leveringszeker & betaalbaar 
energiesysteem 

• 150.000 banen & versnelde innovatie 

• Als goedkope gas op is, zijn wij niet 
afhankelijk van andere landen 

• Energievoorziening in 2030 

 is 3 mrd goedkoper dan BAU 

Kost: 1,5% BNP 

 





Vraag: e-kosten15 jaar? 



Woningen Energieneutraal 35k  



Energieneutraal wonen 

• E-neutraal voor 35.000 

• Gas er uit… andere vormen van 

verwarmen, koken en warm water 

• Zelf energie opwekken; dak- lucht –bodem 

• Helpen bij financiering 

• Nieuwbouw sowieso e-neutraal en gasloos 

• Oplaadpunten, (wijk)opslag? 



Zonnepanelendelen  

• zonbligatie: 25 per zonnedeel, 200 voor 

een halve en 400 voor een heel paneel. 

• Jaarlijks rendement  

 zonbligatie: 3% - 4,8% 

• Na 15 jaar geld terug 

• Eerste 512 panelen in 

50 dagen. 3e: 1 dag… 

 





Verduurzamen 

• Anders aanbesteden OV – nieuwe 

combinaties 

• Stimuleren  ander voor- en navervoer, 

elektrische taxi’s, XXIMO, etc 

• Stimuleren e-fiets voor woon-werkverkeer 

binnen de stad & in nabije omgeving 

• Stimuleren Snappcar/E-deelauto’s 



Personenvervoer: Elektrisch ‘25 

 



Apple car – Coming Soon… 



Auto & energie (opslag duurzaam) 



Zwaarder vervoer 

• Deel kan al elektrisch (OV-bussen) 

• Bio-LNG 

• Waterstof 

Helpen bij vulpunten? Investeerders? 

 

Nog geen oplossing luchtvaart 

Uber: eerste self-driving taxi fleet Pittsburgh 

 

 





Landbouw & voedsel 

• 75% (diepe) geothermie in kassen 

 

• Meer eten in t seizoen, uit de regio 

• Veel minder weggooien (30% verspilling) 

• Minder vlees eten 

Helpen bewustwording creëren? Lokaal eten? 

• Andere gewassen – Eten uit de stad 
(Havana, 35% opp – 60% voedsel Cuba) 





Unusual suspects… 

• A group of 40 investors managing $1.25 

trillion in assets have launched a 

campaign to encourage 16 global food 

companies to change the way they source 

protein for their products to help to reduce 

environmental and health risks. 





Grote veranderingen  

Nieuwe Economie 

• EVs-> minder raffinaderijen 

• Einde fossiel: andere rol havens 

• Kunstmest zonder aardgas 

• Oplossingen zonder papier/karton 

• Draaien als de energie overvloedig is 

• Nieuwe maakindustrie, 3D, circulair etc 

• Energie veel meer decentraal duurzaam 



Primaire energie vraag 



    Veel wind & zon! 

     + Aardwarmte etc

       



 



 

 

Gas is geen transitiebrandstof 

Op termijn 20jr: 84x sterker BKG 

 



Cooperaties belangrijke rol 

• Bewustwording 

• Gezamenlijke actie  

• Besparen en DE, innovatie 

• Cement in de samenleving 





Dit allemaal wetend… 

• Overheid in Den Haag loopt achter 

• Bedrijfsleven wil wel, deels, maar moet 
ook overleven en concurreren 

• Beweging van onderop – beweegt en 
groeit. Maar gaat t snel genoeg? 

• Hoe zet je druk op de overheid, help je 
bedrijven, maken we samen snelheid? 

• Essentie: versnellen! 

 



Nieuwe strategieën 

• De straat op 

• Divestment movement 

• Klimaatzaak 

• ………………. 





Grootoudersvoorhetklimaat.nl 





Carbon Bubble 

• Do The Math (2795 Gton – max 565 Gton) 

• We kunnen nog 1/5 verstoken van de 

bewezen reserves, daarna > 2 graden 

• “Stranded assets” & divestment movement 

• Fossiel Vrij NL 





Stranded assets: 
“..investors must 
be given the data 
to “invest 
accordingly” 

 

30th Sep 
2015 

   
13th 

Sep 

2015 

Bank of England speaks out on climate 

risk to capital markets & stranded assets 

“Climate change 
is the biggest 
issue for the 
future” 
  

Mark Carney 

Governor 



  2nd Mar 

2016 

2nd Mar 

2016 

23rd 

Mar 

2016 

  x Rockefeller Family Fund divests from 

ExxonMobil ruing “morally reprehensible” 
conduct  

John D. Rockeller 

 founder of Standard Oil 

parent of ExxonMobil 



www.revolutiemetrecht.nl 



Civiel recht – onrechtmatige daad 

• Onrechtmatige daad: niet handelen, levert 
gevaarzetting op. Staat heeft zorgplicht. 

• Klimaatverandering: grote kans, grote 
gevolgen: zeer hoog risico. Staat akkoord! 

• 195 landen & wetenschap zijn het eens 

• Geen publiek recht, geen rechtstreeks 
beroep op internationaal recht, grondwet, EU-
recht etc. Indirect wel: inkleuring van de 
zorgplicht (reflexwerking) 



Conclusie rechter 
• Gegeven de zeer grote negatieve consequenties die 

vrijwel zeker optreden 

• Is er een zorgplicht om BKGs te reduceren 

• De Staat doet niet wat nodig is volgens de laatste 
wetenschappelijke kennis en internationale afspraken 
om onder 2 graden te blijven 

• Staat heeft zelf gezegd: industriele landen moeten    
25-40% reduceren tov 1990 

• Staat doet dat niet: verzaakt zorgplicht: onrechtmatig 

• Misschien is 40% reductie in 2020 noodzakelijk, maar 
daar heeft staat discretionaire bevoegdheid 

• Ondergrens bewaakt de rechter: niet onder 25% 

 



Trias Politica 

• Evenwicht machten: geen enkele macht is 

onbegrensd. Primaat niet altijd bij politiek 

• Dat iets een politieke discussie is, maakt het niet 

een politiek oordeel. Blijft rechtsoordeel over 

onderwerp waarover men het niet eens is 

• Rechter als wetgever plaatsvervanger is van alle 

tijden (euthanasie, stakingsrecht, abortus, etc) 



Hoop 



Als je het wilt…. Leiderschap 

• Vereist moed, lef, daadkracht, initiatief 

• Vooral organisatie – openbreken systeem 

• Mentale transitie: andere waarden en 
uiteindelijk ander gedrag 

• Het gaat uiteindelijk niet om techniek, 
maar om ons. Burger, prosument, kiezer 
en koper. Willen wij het? 

• Het is aan ons allen 

 



Nodig omslag binnen 15 jaar 




