
Hilversum 15 april 2022 

Aan de leden van de nieuwe gemeenteraad in Hilversum. 

Geacht gemeenteraadslid, 

Je bent begonnen aan een zware taak in een tijd die veel van je zal vragen. Dat we nu worden 

geconfronteerd met een oorlog kon je niet vermoeden toen je je naam op de verkiezingslijst liet zetten. 

Dat je te maken zou krijgen met beslissingen die nodig zijn om ons klimaat veilig te stellen wist je 

natuurlijk wel.  

Als "Grootouders voor het Klimaat" eisen wij een leefbare aarde voor de nu nog kleine kinderen. Het 

strookje hieronder (van dr. Karin van der Wiel, KNMI) maakt duidelijk dat dat niet zomaar gaat lukken. 

        

 

 

De aarde wordt alsmaar warmer. Dat leidt tot steeds meer natuurrampen die op hun beurt in hevigheid 

zullen toenemen. Die boodschap tonen we ook op onze bakfiets. 

Sommigen van jullie stuurden we in febr. al een bericht. Omdat we denken dat niet iedereen dat bericht 

ontving herhalen we onze waarschuwing nog een keer. 

Met de huidige projecten die reeds in uitvoering zijn, samen met reeds goedgekeurde plannen zet de 

aarde koers naar een temperatuur die DRIE graden hoger is dan aan het begin van de industriële 

revolutie. Dat zegt Mark Lynas, schrijver van het boek ZES GRADEN. In het hoofstuk DRIE GRADEN 

beschrijft hij de omstandigheden die zich voordoen als we die drie graden opwarming bereiken. Voor jullie 

beeldvorming heb ik een samenvatting gemaakt van dat hoofdstuk (zie bijlage). De urgentie wordt ook 

duidelijk vermeld in het laatste deel van het recente rapport van de IPCC dat op 4 april verscheen. 

Onze conclusie: Met Plus DRIE GRADEN wordt de aarde onleefbaar. Dat willen wij niet. Daarom onze 

eis: Wij willen een leefbare aarde voor de nu nog kleine kinderen.  

Volgens wetenschappers zijn de maatregelen die dit decennium (de resterende acht jaren) worden 

genomen, bepalend voor de toekomst van de aarde. Jullie vormen dus eigenlijk een KLIMAATRAAD.  

Suggesties: 

     Stimuleer het isoleren van woningen en bevorder oplossingen die isolatie voor bewoners 

aantrekkelijk maken: geen hogere kosten, wel meer comfort. De bewoners worden je 

klimaatambassadeurs 

    Stimuleer de beschikbaarheid van groene stroom uit eigen gemeente: Zonnepanelen op de daken 

(industrie, gebouwen en woningen, ook als daardoor het dakaanzicht tijdelijk wordt aangetast) en 

windturbines waar ruimte is (negeer NIMBY klachten, tenzij overlast aantoonbaar is). Vooralsnog zijn 

panelen en turbines de enige duurzame bronnen waarvan de kosten goed voorspelbaar zijn en de kosten 

gaandeweg zelfs zullen dalen. Niet iedereen zal enthousiast zijn maar weet je gesterkt door het feit dat 



rond het jaar 2050 de panelen en turbines zijn verouderd/afgeschreven en dat tegen die tijd ongetwijfeld 

mooiere alternatieven beschikbaar zijn zodat het oorspronkelijke dakaanzicht kan worden hersteld. Eén 

generatie waarin sommigen niet blij zullen zijn, weegt goed op tegen een aarde die leefbaar blijft.  

    Stimuleer onderzoek naar alternatieve warmte: geothermie, aquathermie, waterstof en bevorder de 

toegang zodra zo’n bron beschikbaar is. 

    Stimuleer maatregelen ter bevordering van de biodiversiteit. Mocht dat botsen met 

klimaatmaatregelen zoek dan naar een compromis. Vertraging van klimaatmaatregelen moeten worden 

voorkomen. 

    Zorg voor goede voorlichting zodat de bewoners weten waarom je, op korte termijn, onsympathieke 

beslissingen neemt. Wij, grootouders, willen je daarbij helpen. 

Jou wacht een zware taak. Je zult beslissingen moeten nemen waar niet iedereen blij mee is maar die 

nodig zijn voor het leven van de volgende generaties.  

 

 

Als resultaat van een onderzoek blijkt dat JONGEREN depressief worden door klimaatbeleid (zie bijlage). 

Wij, "Grootouders voor het klimaat" willen dat voorkomen. Een aantal grootouders schreef daarom een 

inspirerende brief naar hun kleinkind(eren). Die brieven zijn gepubliceerd in een boekje met de titel "Lieve 

kleinkinderen", zie https://grootoudersvoorhetklimaat.nl/actie/#6 en zijn natuurlijk bedoeld als opsteker 

voor alle huidige kleine kinderen, kortom voor de komende generaties. Misschien ook voor jou. Wij 

geloven namelijk dat we (de overheid, de industrie en de burger) tegen die opwarming nog iets kunnen 

doen, maar snelheid is geboden, zie de conclusie die wordt getrokken in het IPCC rapport. 

Wij stellen voor dat jullie een inspirerende brief schrijven voor jullie jonge collega’s, de kinderen van de 

kindergemeenteraad. Zij zijn nog jong en maken dus deel uit van onze doelgroep. Wij zijn benieuwd of 

jullie hen iets durven te beloven. 

Bea en Jogchum Kooi, Hilversumse Grootouders voor het Klimaat. 

em hilversum.grootouders@gmail.com 

 

Bijlagen: 
- De gevolgen van de +3 GRADEN-wereld, samenvatting 
- Jongeren depressief door klimaatbeleid 
- “Lieve kleinkinderen”, met als voorbeeld 1 van de 25 brieven 
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