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Den Haag op weg naar klimaatrechtvaardigheid? 
Een verkenning               Lennart van der Linde 
               Haags Milieucentrum, okt 2014 
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IPCC 2013: bijna 1 graad opwarming sinds 1900 
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Industrieel erfgoed: Haagse Energiecentrale 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Oorzaak: menselijke CO2-uitstoot 

http://www.pcr-reflects.nl/~pcrrefle/zenphoto/albums/Exploring/urbex/panorama-1-30.jpg�
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Gevolgen: o.a. smeltend zeeijs 
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IJsvolume 
- Zuidpool 61m 
- Groenland 7m 
- overig ijs 0,5m 
Uitzetting 1-5m 
Totaal: 70-75m 
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Bij business-as-usual 3-5 graden warmer in 2100 
(bij snelle CO2-reductie 1-2 graden warmer) 
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Extreem weer: toenemende schade 

 
 
  Neerslag 

Waterschaarste 

Hitte en 
droogte 

Voedsel-
schaarste 

Ontbossing 
 

Verlies 
biodiversiteit 
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Afnemende landbouwproductie 
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Bij BAU 55-100 cm zeespiegelstijging in 2100? 
(en 30-60 cm in laag scenario?) 
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PBL (2007): 
ons land kan 6-8m 
aan bij 1,5 m/eeuw 
(of het meer aankan is 
onzeker) 

 Uitgaan van best-guess 
of worst-case risico’s? 
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Deltacommissie: 
Risico op 2-4m 
stijging (lokaal) in 
2200? 
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IPCC 2013  
 
Risico bij BAU? 
- 4m rond 2300 
- 7m rond 2500 
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Risico bij BAU? 
- 9m in 2300 
- 17m in 2500 
- 25m in 2700 
 
Maximale 
stijgsnelheid: 
4-5m/eeuw? 
 
 
 
 
Bron: 
Rohling et al. 2013 
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Kopp et al 2014: 
5% risico op 3,7m in 2200 bij BAU (RCP8.5)? 

BAU 
5% risico op 3,7m? 

snelle CO2-reductie 
5% risico op 2,4m? 
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Europa bij 20m zeespiegelstijging? 
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Kurhaus bij 20m zeespiegelstijging? 
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“preventie enige manier 
om op termijn hoofd 

boven water te houden” 
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“existentieel risico”: zal ons land 
straks nog bestaan? 
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Haakse Zeedijk 
- 250 km lang 
- 3 km breed 
- 40m hoog, tot 20m +NAP? 
- 25 km uit de kust 
 
Kosten: €54-155 miljard? 
 
 
 
 
 
Kan Nederland 10-20m 
stijging aan? 
 
En rest van de wereld? 
Grenzen aan adaptatie? 
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New York 2012: 
orkaan Sandy 
- 286 doden 
- $68 miljard schade 
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Kwetsbare delta’s 
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New Orleans 2005: 
orkaan Katrina 
- 1833 doden 
- $81 miljard schade 
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Kwetsbare eilanden en kusten 
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Filipijnen 2013: 
tyfoon Haiyan 
- ca 7000 doden 
- $3 miljard schade 
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155 milj inw (2012): 
heel Bangladesh lager 
dan ca 20m +NAP 
 
Cycloon BOB (1991): 
- ca 139.000 doden 
- ca $1,7 miljard schade 
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Grens India – Bangladesh: ca 3600 km hekwerk 
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Malediven 
- 400.000 inw. 
- 1,5m +NAP 
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Malé (hoofdstad Malediven: 105.000 inw) 
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Malediven 2009: 
Kabinetsvergadering onder 
water (i.k.v. 350-campagne) 
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Carteret Eilanden bij Papoea Nieuw-Guinea (1500 inw.) 



33 

Egypte bij 5m zeespiegelstijging? (81 milj inw.) 
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Deltawerken 
(kosten €5 miljard) 
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Venetiё: 
MOSE-project 
(€7 miljard) 
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New Orleans: 
stormvloedkering 
in aanbouw 
($14,5 miljard) 
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Bangladesh: met 
beperkte middelen 
waterveiligheid 
verbeteren 
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Conclusie: klimaatcrisis bedreigt recht en vrede 
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Voorzorgsbeginsel: 
“to protect the 

environment, the 
precautionary approach 
shall be widely applied” 

 
 
 
 
 
 
 

Voorkomen van gevaarlijke 
klimaatverandering: 
“prevent dangerous 

anthropogenic interference 
with the climate system” 
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“rapid emissions 
reduction & price on 

carbon required” 
 

“broad public 
support needed” 

    Klimaatcrisis 
als morele 
kwestie?  

 
 “2˚C global 

warming… 
disastrous” 

http://www.sciencemediacentre.co.nz/2011/10/13/james-hansen-on-climate-communication/climate-change-scientist-on-copenhagen/�
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Hansen et al. (2013): “2˚C global warming would spur 
‘slow’ feedbacks and eventual warming of 3–4˚C with 
disastrous consequences” (o.a. via tipping points?) 
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IPCC 2014: welk risico is acceptabel? 
(en nog te vermijden?) 
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Risico’s onderschat: 
“gross underassessment of 
risk… close to excluding the 
possibility of catastrophic 
outcomes” 
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IPCC 2014: negatieve emissie vanaf 2050-2070? 
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Hoe later we beginnen, hoe groter de opgave 
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Uitstoot per persoon 
(in 2012 en sinds 1750) 
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In rijke landen (Annex 1) nog snellere reductie 
nodig dan in armere landen (Non-Annex 1) 
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Rijke landen nog snellere reductie (10%/jr?): 
grenzen aan groei bereikt? [Kevin Anderson, 
Tyndall Center on Climate Change Research] 

http://kevinanderson.info/blog/biogs-photos�
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“maatregelenpakket niet 
toereikend… ferme 

stappen nodig” 
 
 

“wezenlijke aanpassingen 
in leefstijl van burgers” 

 
 
 

“versterkt gevoel van 
urgentie nodig” 
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Transitie kan 
sneller: technisch, 
financieel & sociaal 
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Stijgende CO2-prijs: minder snel stijgende 
consumptie, klimaatrisico’s en adaptatiekosten? 
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Economische modellen gaan uit van voortgaande 
economische groei per persoon: geen grenzen aan groei? 
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Mondiale 
klimaatactie 
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Koningin Beatrix 
in kersttoespraak 2011: 
 
“Met onze kostbare planeet wordt zorgeloos omgesprongen en wat zij 
ons geeft wordt slecht verdeeld… Zicht op de eindigheid van wat de 
aarde ons kan geven en op de houdbaarheid van de samenleving raakt 
zoek… 
 
Met de afwegingen die nu worden gemaakt staat ook het leven van wie 
na ons komen op het spel… De aarde die het leven voedt maar niet 
voor zichzelf kan spreken, moet stem krijgen. In alle kleine en grote 
beslissingen zal die moeten doorklinken…” 
 

http://marcelkesselring.files.wordpress.com/2012/12/koningin-beatrix-kersttoespraak-jpg.jpeg�
http://www.realclimate.org/index.php/archives/2013/01/sea-level-rise-where-we-stand-at-the-start-of-2013/noaa_scenarios/�
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“It is my hope 
that this report 
shocks us into 

action” 
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Verzet van 
fossiele 

belangen (en 
burgers?) 

http://twitter.com/GoFossilFree/status/437054696495120384/photo/1�
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Landelijke en lokale klimaatactie 

http://www.hivos.nl/var/hivos/storage/images/hivos-actueel/hivos-nieuws/beat-the-heat-now!/143091-1-dut-NL/Beat-The-Heat-Now!_imagelarge.jpg�
http://www.dagvandeduurzaamheid.nl/�
http://www.wijwillenzon.nl/�
http://ikhouvanfryslan.nl/friksbeheer/wp-content/uploads/2013/11/Logo-voetafdruk-voor-op-website-facebook-etc.jpg�
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Hard, zacht, compromis? 

http://www.wijwillenactie.nl/�
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Nr.1 duurzame top 100 klaagt Staat aan 
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Klimaatrisico’s Den Haag: 
water en hitte 
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Versterking kustverdediging Scheveningen 
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Klimaatneutraal in 2040? 
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Nationaal/Europees én lokaal beleid nodig 
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Haagse 
visie op 
energie 
in 2040 
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Eerste Haagse 
stapjes: 

opschaling nodig 
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Grootschalig investeren: 

https://meewind.nl/zeewind-1/�
https://meewind.nl/regionaal-duurzaam-1/�
https://meewind.nl/regionaal-duurzaam-1/rendement-en-risico/�
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Investeren: in 
duurzame warmte 
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Warmtenet: 
uitbreiding en 

verduurzaming? 
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Opties voor 
verduurzaming 
monumenten? 

Bijvoorbeeld: 
- Groene Grachten 
- WarmBouwen 

http://www.degroenegrachten.nl/wp-content/uploads/visie-lage-resolutie.jpg�
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Investeren: in asfalt of 
openbaar vervoer? 
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Duurzame wijkinitiatieven 
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CE Delft: om doel te halen is (veel) meer tempo nodig 
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Investeren: 
in educatie 

en activering 



77 

Haags Klimaatmanifest (10 okt 2010): 
“Wij, Haagse burgers en organisaties, maken ons ernstige 
zorgen om de urgentie van de klimaat- en ecologische crisis 
en zien mogelijkheden voor een versnelde transitie naar een 
duurzame en rechtvaardige samenleving. We sluiten ons 
daarom aaneen in een Haagse Klimaatcoalitie.” 

http://www.350.org/�
http://www.1010global.org/nl�
http://www.haagsklimaatmanifest.nl/index.php�
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http://www.350.org/�
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Carbon Bubble: 
des- en her-investeren 
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Jim Hansen (NASA) 
en Bill McKibben: 
geweldloos verzet tegen 
fossiele energie 
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Noam 
Chomsky: 
educatie,  
mobilisatie, 
organisatie 

http://www.chomsky.nl/chomsky-in-nederland-maart-2011/131-lezing-13-maart-van-noam-chomsky-in-de-westerkerk-in-amsterdam�
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Frederick Douglass, abolitionist (1849): 
"If there is no struggle there is no progress. Those who profess to favor 
freedom, and yet depreciate agitation, are men who want crops without 
plowing up the ground. They want rain without thunder and lightning. 
They want the ocean without the awful roar of its many waters. This 
struggle may be a moral one; or it may be a physical one; or it may be 
both moral and physical; but it must be a struggle. Power concedes 
nothing without demand. It never did and it never will." 
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