
De klimaatcrisis is 
nu!



Een leefbare wereld voor onze kleinkinderen

Een beweging voor iedereen die zich wil inzetten voor de 
volgende generaties 



Klimaatakkoord van Parijs 

• Opwarming ruim beneden 2 °C, streven naar niet meer dan 1,5 °C 
• Broeikasgassen mondiaal naar “netto nul” in tweede helft deze eeuw 
• 5 jaarlijkse aanscherping van (vrijwillige) landenplannen

Op 4 november 2016 is het verdrag officieel 
in werking getreden en door 197 landen 

geratificeerd



Ambities van de EU en Nederland

• European Green Deal: 55% CO2 reductie in 2030 t.o.v. 1990, 
netto CO2 nul in 2050   

• Klimaatakkoord Nederland: in 2030 49% minder CO2 
uitstoot ten opzichte van 1990 en 95% minder in 2050 



Uitstoot broeikasgassen in Nederland vanaf 1990



 Uitstoot broeikasgassen in Nederland 1990 t/m 2018





Uitstoot van CO2 door EU27 landen



Uitstoot CO₂ uit fossiele brandstoffen 
neemt nog steeds toe 





Het blijft vooralsnog bij voornemens …….

• Slechts 75 van de 197 landen 
die de Paris Agreement 
ondertekenden hebben hun 
actieplan voor het reduceren 
van emissies ingediend. 
• De tot dusver ingediende 

actieplannen resulteren in 
een reductie van emissies 
van broeikasgassen in 2030 
die slechts een fractie is van 
wat nodig is om op een 
traject onder 2 graden te 
blijven.



Waar koersen we op af? 
Verschillende scenario’s voor de toekomst



Hoe blijven we onder de 1.5°C?





Aandeel duurzame energie neemt snel toe



Ook wereldwijd sterke 
groei 
 
IEA stelt prognoses van 
wereldwijd vermogen 
zonne-energie jaarlijks naar 
boven bij.



Het halen van klimaatdoestellingen vereist een 
transitie van ongekende omvang

• Innovatie en schaalvergroting zijn nodig om een (technologische) transitie naar 
een duurzame wijze van energievoorziening, productie van materialen, vervoer, 
voedselproductie mogelijk te maken. 

• Maar …. met technologie alleen gaan we het niet redden. 

• Om de klimaatcrisis het hoofd te kunnen bieden is een ingrijpende verandering 
noodzakelijk in levenswijze en gedrag.



Manifest juli jl. 
aangeboden aan de 

fractievoorzitters 
van partijen in de 

Haarlemse 
gemeenteraad


