Aan de burgemeester van Den Haag
dhr J.J. Van Aartsen
Postbus 12600
2511 BT DEN HAAG
Den Haag, 5 juli 2016
Geachte heer Van Aartsen,
Allereerst hartelijk dank voor uw bijzonder positieve reactie op mijn inspraak namens Den Haag
Fossielvrij bij de Commissie Bestuur op 28 juni. U zei dat u blij werd van mijn verhaal. Dat deed mij
goed.
Global Parliament of Mayors
In gesprekken met raadsleden hoorde ik hoe serieus u bent over de klimaatcrisis. U ziet een
verantwoordelijkheid voor steden bij het oplossen van de wereldproblemen die te maken hebben
met (de gevolgen van) klimaatontwrichting: migratie*, oorlog, vluchtelingen, voedsel- en
waterschaarste, energietransitie, weerbare steden. Daarom haalt u The Global Parliament of
Mayors naar Den Haag. Ik ben trots dat Den Haag zich hierin een leider toont. Zulke voortrekkers
hebben we nodig.
Statement
Wij zouden graag met u van gedachten wisselen over een statement dat u kunt maken tijdens uw
speech voor het internationale gezelschap van burgemeesters. Uit de mond van de burgemeester
van de Internationale Stad van Vrede en Recht zal zo'n statement wereldwijd reiken. Het
statement dat wij in gedachten hebben, zou ook een krachtige illustratie zijn van hoe steden hun
invloed kunnen uitoefenen in de strijd tegen klimaatontwrichting.
Sturen met geld
Voordat ik meer over het statement vertel, eerst een paar woorden over Den Haag Fossielvrij. Wij
zijn een lokale groep binnen een mondiale burgerbeweging die wordt aangevoerd door Bill
McKibben. Volgens ons ligt een belangrijke sleutel tot de klimaatoplossing in sturen met geld. Als
(invloed)rijke organisaties, zoals grote steden en pensioenfondsen, hun vermogen weghalen uit de
fossiele energie (divesteren) en dat geld investeren in clean tech, dan kan kunnen we al ver voor
2050 over op 100% schone energie. If you want to change the world, move your money. Volgens
De Nederlandse Bank is dit ook financieel een verstandige strategie**.
Fossielvrije beleggingsportefeuille
Den Haag Fossielvrij voert sinds april 2016 campagne met een petitie waarin we de gemeente Den
Haag oproepen om zich 'fossielvrij' te verklaren. De fossielvrij-verklaring gaat puur over de
beleggingsportefeuille van de gemeente. Het is een plechtig voornemen om tussen nu en 5 jaar
alle (indirecte) fossiele beleggingen te verkopen. Den Haag heeft nu nog een paar honderd miljoen
euro belegd in banken die (infrastructuur voor) de fossiele industrie financieren. Ons voorstel:
verkoop die beleggingen, en stop dat geld – geoormerkt - in (lokale) schone energie. Dat is niet
alleen goed voor het klimaat en voor de lokale economie, het is ook het enige juiste om te doen.
Want een stad van Vrede en Recht die rijker hoopt te worden van de financiers van klimaatontwrichting en klimaatvluchtelingen? Daar kunnen we lang of kort over praten, maar dat klopt niet.
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2040 klimaatneutraal
Den Haag wil in 2040 een klimaatneutrale stad zijn. Binnen dit streven is divesteren snelle winst.
Door haar geld weg te halen bij 'fossiele' banken, kan de gemeente al veel CO2-reductie bereiken.
Bovendien krijgen lokale ondernemers een impuls waarmee ze de energietransitie in een
stroomversnelling kunnen brengen. Een fossielvrij-verklaring is 'low hanging fruit' vergeleken met
de andere klimaatuitdagingen waar steden momenteel voor staan en tegelijkertijd een wezenlijke
maatregel om klimaatontwrichting af te remmen.
Den Haag, de 1e fossielvrije stad van Nederland?
The Global Parliament of Mayors is volgens ons een uitgelezen kans om de wereld te laten weten
dat Den Haag zich fossielvrij verklaart. Dat Den Haag volmondig kiest voor de schone, veilige en
gezonde energie van de toekomst. Den Haag zou in Nederland de allereerste fossielvrije stad zijn,
en bevindt zich dan internationaal in goed gezelschap. Onder andere San Francisco, Parijs, Oslo,
Kopenhagen, Stockholm, Belfast, Melbourne en Berlijn verklaarden zich al officieel fossielvrij.
Grenzen verleggen voor het klimaat
De komende paar jaar*** zijn cruciaal voor klimaatverandering, het is erop of eronder. Persoonlijk
wil ik alles doen wat binnen mijn mogelijkheden ligt om klimaatverandering op tijd te stoppen. Ik
heb hiervoor mijn betaalde werk on hold gezet en een soort 'klimaatsabbatical' genomen om me
100% in te zetten tegen klimaatverandering. Ik ben er van overtuigd dat iedereen zijn grenzen zou
moeten verleggen voor het klimaat. Burgers, organisaties, maar vooral ook de bestuurders en
beslissers van Nederland. Want als we langer wachten met echte keuzes, is elke maatregel om de
schade te beperken, dweilen met de kraan open. En voor Den Haag, die mooie stad achter de
duinen, kan dat dweilen wel eens vrij letterlijk uitpakken.
Nogmaals, wij zijn blij dat u de urgentie ziet en het voortouw neemt. We gaan graag met u in
gesprek over een mogelijke fossielvrij-verklaring van Den Haag en over hoe we uw statement
tijdens het Global Parliament of Mayors extra allure kunnen geven. Bijvoorbeeld met een
persoonlijke felicitatie namens Ban Ki-moon, een van de sprekers op uw conferentie en tevens een
van de grootste pleitbezorgers voor 'divesteren'.
Namens Den Haag Fossielvrij,
Femke Sleegers
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In deze brief verwijs ik naar:

*) Wetenschappers hebben uitgezocht dat meer dan een derde van de wereldbevolking zou moeten
migreren door klimaatverandering.
https://www.washingtonpost.com/news/energy-environment/wp/2016/06/09/climate-change-could-forcehuge-migrations-for-people-and-animals-living-near-the-equator/
**) President Klaas Knot van De Nederlandsche Bank roept investeerders op om minder te investeren
in vuile energie, zoals steenkool, en kansen te pakken door geld te steken in schone energie.
http://nos.nl/artikel/2100909-knot-investeer-minder-in-vuile-energie.html
***) Als we binnen 1,5 graden opwarming willen blijven (en dat zouden we moeten willen, anders stellen
we ons belang boven dat van 55 eilandstaten die met huizen, scholen en boerderijen onder de
zeespiegel verdwijnen), moeten broeikasgassen binnen 5 jaar gereduceerd worden.
http://www.carbonbrief.org/analysis-only-five-years-left-before-one-point-five-c-budget-is-blown
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