
Inspreken Raadscommissie beheer, Miriam Korver, 14-01-2021 

 

Geachte commissieleden, 

 

Ik ben Miriam Korver en zit hier namens Extinction Rebellion Haarlem. 

 

Vorige maand was het vijf jaar geleden dat het klimaatakkoord van Parijs werd gepresenteerd. 

Intussen zijn we nog niet veel opgeschoten. De winters zijn te warm, het is nu januari en er is geen 

sneeuwvlokje gevallen. Nog steeds worden fossiele brandstoffen gebruikt en blijven de emissies 

toenemen. Als we zo doorgaan hebben we in het jaar 2100 te maken met een opwarming van 3,7°C 

ten opzichte van het pre-industriële tijdperk, in plaats van de beloofde maximale stijging van 1,5°C. 

Bijna geen enkel land doet het goed. Alleen Marokko en de Westelijke Sahara lopen op schema om 

de Parijsdoelen te behalen. 

 

Hiernaast is er een groot verlies van de biodiversiteit. In mei 2019 bracht IPBES, het 

Intergouvernementeel Platform voor Biodiversiteit en Ecosysteemdiensten, een rapport uit. Hierin 

staat dat de gevaarlijke achteruitgang van de natuur ongekend is en het uitsterven van soorten 

versnelt. Ik citeer Robert Watson, de voorzitter van IPBES: “We tasten de fundamenten van onze 

economieën, ons levensonderhoud, onze voedselzekerheid, onze gezondheid en onze levenskwaliteit 

wereldwijd aan.” 

 

Naar aanleiding van het vijfjarig jubileum van het klimaatakkoord Parijs zijn ansichtkaarten 

ontwikkeld. Ik heb hier een stapeltje liggen en zal deze straks laten liggen zodat ze meegenomen 

kunnen worden. De bedoeling hiervan is om vijf wensen op te schrijven en ze naar de 

eurocommissaris of de secretaris-generaal van de Verenigde Naties te sturen. Partijen, deel de 

kaarten vooral met uw leden. 

 

Ik heb de volgende wensen opgeschreven: 

1. Geen hogere opwarming dan Δ1,5°C ten opzichte van het pre-industriële tijdperk. 

2. Dat de landen van de VN het Parijs-akkoord serieus nemen. 

3. Dat de klimaatcrisis met dezelfde urgentie wordt behandeld als de coronacrisis. 

4. In Nederland kunnen blijven wonen, zonder dat de dijken breken. 

5. Onder zeeniveau kinderen kunnen krijgen en ze veilig laten opgroeien. 

 

De klimaatcrisis speelt op globaal, nationaal, maar ook op lokaal niveau. Iedere gemeente in 

Nederland moet haar steentje bijdragen. Denk aan het isoleren van huizen, zonnepanelen, meer 

opties voor afval scheiden en goedkoper openbaar vervoer. 

 

Bovendien moet er meer voorlichting komen over de klimaatcrisis, bijvoorbeeld door middel van een 

campagne. Iedere Haarlemmer zou hier kennis over moeten hebben. 

 

Dank u wel. 

 

 

 

 

Kaarten zijn te downloaden via: https://parentsforfuture.org/fifth_anniversary  

  

https://parentsforfuture.org/fifth_anniversary


Bronnen:  

https://cloud.extinctionrebellion.nl/index.php/apps/onlyoffice/326801?filePath=%2FCloudXRNL%2F

Circles%2FOutreachTraining_Home%2FOxT_Shared%2F03%20Talks%20%26%20Trainings%20inform

ation%2FIntroduction%20Meeting%2F20200709%20Welcome%20to%20XR%20slides_DM.pptx  

 

Burgerberaad Presentatie_ Sprekers Training opm Walter dec20.pptx - Google Presentaties  

 

https://www.nrc.nl/nieuws/2015/12/14/na-veel-praten-werd-dit-de-tekst-1570189-a1352581  

 

https://www.nrc.nl/nieuws/2015/11/21/wachten-op-het-water-1557933-a855129  

 

https://www.nrc.nl/nieuws/2015/11/25/het-klimaatdebat-door-de-tijd-heen-a1405561  
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