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Allereerst complimenten voor de reactie van het college op de schriftelijke vragen over fossiele be-

leggingen.

Uit uw antwoorden spreekt urgentie. Met deze antwoorden laat u zien dat we niet door kunnen op 
de oude, fossiele weg. Dat die weg ook financieel risico’s heeft.

We zijn heel blij dat Den Haag het ABP pensioenfonds oproept om uit fossiel te stappen. Inmiddels 

hebben de burgemeesters van Amsterdam, Utrecht en Nijmegen zo’n brief gestuurd. En ook het 
college van bestuur van de Universiteit van Utrecht. Verder hebben zo’n 15.000 pensioengerech-

tigden het ABP al laten weten dat ze zich zorgen maken over hun pensioen. Uw brief kan de ver-
dere koers van het ABP bepalen. Uw brief kan uw ambtenaren behoeden voor een zeepbel-pensi-

oen.

We zijn blij dat het college in principe bereid is de Bank Nederlandse Gemeenten op te roepen om 
niet langer te investeren in fossiele projecten. Wat fossiele projecten precies zijn? Wij zouden zeg-

gen: alle projecten die doorbouwen op een fossiele economie. Projecten waarvan klip en klaar is 
dat ze de opwarming boven de anderhalve gradengrens brengen. Bijvoorbeeld infrastructuur voor 

kolencentrales of de petrochemie. Of uitbreiding van een luchthaven. Dat zijn projecten waarvan je 
nu al weet dat je de kosten die je er in stopt er nooit uitkrijgt. Stranded assets.

We waren blij verrast om in de antwoorden te lezen dat Royal Bank of Scotland z’n obligaties heeft 

teruggekocht. Die bank heeft niet voor niets de bijnaam the Oil Bank of Scotland. Sinds de verkoop 
zijn de handen van Den Haag in 1 klap een stuk schoner, en komt wat ons betreft de fossielvrij-

verklaring binnen bereik.

Maar, we zijn er nog niet. 

In onze petitie vragen we de gemeente om te stoppen met fossiele beleggingen - dat is geregeld - 
en om druk uit te oefenen op het ABP - die brief gaat hopelijk binnenkort uit. Een ander punt in de 

petitie gaat over subsidie. We vragen de gemeente om geen subsidie aan te nemen van fossiele 
bedrijven. Waar we bij het opstellen van onze petitie niet aan hebben gedacht, wat ook echt niet in 

ons hoofd opkwam, was dat de gemeente ook subsidie verstrekt aan fossiele bedrijven. Wij waren 
dan ook stomverbaasd toen we hoorden dat Shell een ton had gekregen voor kinderfestival Gene-

ration Discover. 



Inmiddels is bekend dat Generation Discover een 2e én een 3e editie krijgt. We hopen dat de ge-

meente inmiddels wijzer is, en niet nogmaals in een subsidieaanvraag van Shell trapt. Want wat is 
de impliciete boodschap, als Den Haag haar logo - met de woorden vrede en recht - trots presen-

teert naast het logo van een bedrijf dat voor meer dan 99% fossiel is? 

Precies. Dat fossiele energie normaal is. Dat het niet zo’n vaart loopt met klimaatverandering. Dat 
druist in tegen alle moeite die de wethouder Duurzaamheid en de commissie Leefomgeving doen 

om de stad klimaatneutraal te maken. Het is ontmoedigend voor alle inwoners die met Operatie 
Steenbreek in de weer zijn, of een lening afsluiten om hun huis van label G naar label B te bren-

gen. Met zo’n subsidie ondergraaft de ene wethouder het beleid van de andere. Het zet de transi-
tie op een achterstand en dat is ook een financieel risico.

Het is tijd dat klimaatbeleid door iedereen in het college en de raad gevoeld en gevoerd wordt. 

74% van de Nederlanders maakt zich zorgen om klimaatverandering. Ze zullen er niet snel over 

praten. Omdat ze denken dat ze er te weinig vanaf weten. Omdat het niet het gezelligste onder-
werp is. Maar ze maken zich wél zorgen. Om hun huis, om zichzelf, om hun kinderen, om hun 

kleinkinderen. 

Die zorgen zijn niet links of rechts. Die zorgen zijn echt.

Laatst werd ik ‘aangevallen’ op Twitter. Iemand twitterde iets als: LINKS moet eerst es naar zich-
zelf kijken!

Hoe ziet die man aan de andere kant van Twitter of ik links of rechts ben? Ben ik links omdat ik me 

zorgen maak over klimaatverandering? Is zuurstof links? En schoon drinkwater? Is het links als je 
de dingen waarvan je houdt niet wilt verliezen?

Ik ben helemaal niet links. Ook niet rechts, overigens. En al was ik het wel. Het maakt niet uit. Het 

zou niet mogen uitmaken. We zitten allemaal in hetzelfde schuitje. De storm is al opgestoken. We 
kunnen nu nog terug naar de kust. Maar dan moeten roerganger en fokkenist wel dezelfde koers 

varen.

Daarom hopen wij dat gemeente Den Haag zich binnenkort - en ik twijfelde of ik dit woord moest 
gebruiken, maar ik waag het erop - unaniem fossielvrij verklaart. 

Bedankt


