
De stad als strijdtoneel
tegen klimaatverandering



Vanavond

• Quiz 

• Over Den Haag Fossielvrij 

• Steeds meer steden pakken de leiding 

• Wat doet Den Haag (niet) aan klimaatverandering 

• De macht van ‘de stad’ in de stad 



Hoeveel % van de NL'ers  
maakt zich Zorgen  

Om het klimaat



 Zorgen Om klimaat

74%  
van de Nederlanders maakt zich zorgen om klimaat, 

broeikasgassen en milieu 
  

64%  
vindt dat het kabinet meer moet doen aan 

broeikasgassen 
48% van de VVD'ers 
40% van de PVV'ers 

 
IenO research, februari 2016 

 



Shell weet al 30 jaar hoe serieus 
klimaatverandering is.

Wat deed Shell met die kennis?

a. Boorplatforms verhogen tegen zeespiegelstijging

b. Een voorlichtingsfilm maken over gevaren kolen, olie en gas

c. Lobby’en tegen effectief klimaatbeleid  

d. Kinderen foppen met een groen masker



A., B.,C. en D. zijn 
juist 



=



Shell & Politiek

Dit is het topje van de ijsberg: 

VVD: Frits Bolkestein, Gerrit Zalm 
CDA: Rein Willems 
D66: Hans Wijers 
PvdA: Wouter Bos, Wim Kok, Dick Benschop, 
Albayrak, oud-VROM-minister Margreeth de 
Boer



Fossil free



Wereldwijde  
fossielvrij beweging



Fossiele brandstoffen zijn niet meer 
normaal



Fossielvrij gemeentelijk beleid

- Groene stroom 
- Warmterotonde 
- 1,5 graden 
- Leiderschap



Cities are the real battle-ground  
in the fight against climate change.  

Neglect of their role in responding  
to this crisis is at their own peril.  

UN Habitat, 2011



 Steden: Klimaathelden



Steden zijn kwetsbaar

• Veel steden zijn kuststeden, zeespiegelstijging 

• Extreem weer: droogte + overstromingen 

• Degradatie/uitputting van land > afhankelijk van omliggend land 

• Hitte-stress 

• Luchtvervuiling 

• Geluidsoverlast



Broeikasgasnesten



Kansen voor steden

•Veel emissies om te verminderen:  

•vervoer, energie, warmte, voeding 

•Sturen met geld 

•Pilotprojecten + druk uitoefenen op landelijk 

•Versterken van initiatieven  

•Mobiliseren van burgers om klimaatverandering te stoppen 



Begroting 2017 Den Haag



Klimaatbeleid Den Haag

•Urgentie ontbreekt 
•Leiderschap ontbreekt 

•Wie gaat over de transitie? 
•Geld ontbreekt 
•Lange termijn ontbreekt 
•Verschil tussen ambities Raad en beleid College 
•Het is een politiek issue, verdeeld over links en rechts 
•Geen transparantie, geen tussendoelen: hoe ver is DH? 





De nieuwe burgemeester: een #KlimaatBGM

• Gaat al over veiligheid 

• Staat boven de politieke partijen 

• Zit voor lange termijn 

• Burgermoeder  

• Boegbeeld



Zingen voor de #KlimaatBGM





Zingen!

http://youtube.com/v/CfU3fK0RG5k


Teken onze petitie op  
www.fossielvrijdenhaag.nl

Omdat de wereld   
niet vanzelf Verandert  


