
Aan: Provinciale Staten en Gedeputeerde Staten Flevoland
Van: Extinction Rebellion Almere

XRAlmere@gmail.com

Betreft: Geef perspectief - Roep de klimaatnoodtoestand uit

Almere, 25 mei 2021

Geachte Statenleden, Geachte Voorzitter en Gedeputeerden,

Deze week bespreekt u de Perspectiefnota. Wij maken ons ernstig zorgen en hebben uw
perspectief nodig. De wetenschappelijke consensus is glashelder: de wereld zit in een
ongeëvenaarde crisis. Tenzij we snel en doortastend handelen, volgt vernietiging van
vrijwel alles waar we om geven: planeet, mensen, dieren, ecosystemen, hun gezamenlijke
toekomst en dus die van ons en de komende generaties. Dat is geen ver-weg-show, dat
geldt ook voor Flevoland!

Op termijn zal - als we onvoldoende doen - het leven in Flevoland ernstig verslechteren!
Wij verzoeken u met klem de klimaatnoodtoestand uit te roepen. En ernaar te handelen.
Klimaatverandering tegengaan kan niet zonder grote offers. Maar het is hard nodig om
onze kinderen en toekomstige generaties perspectief te geven op een leefbare planeet.

Zie de bijlage voor een samenvatting van wat onze wereld en provincie te wachten staan.
Om depressief van te worden. Tenzij we allemaal het roer omgooien! We hebben elkaar
keihard nodig. De klimaatramp overstijgt alle individuele en politieke belangen en visies!

Helaas constateren we dat uw fracties nog weinig gevoel van urgentie laten zien. In de
korte reflecties in de krant onder ‘Provinciale Staten in beeld’ laat u een fors gebrek aan
inzicht en erkenning zien in de ernst en omvang van de huidige crisis. Elke fractie berijdt
z’n stokpaardjes, terwijl de wereld meer en meer in brand staat.

U zou als provinciebestuur moeten opkomen voor de prioriteiten van de inwoners op de
lange termijn, door maatregelen te nemen om de verwachte rampspoed te voorkomen.
Door kaders te stellen, overtuigend actie te ondernemen en door te lobbyen voor natuur,
leefbaarheid, veiligheid, gezondheid, duurzame energie, het uitbannen van vervuiling,
van overconsumptie, van gif en van uitputting van grondstoffen. We roepen u op om
onmiddellijk, eerlijk en doortastend te handelen.

Extinction Rebellion komt met liefde en woede in opstand om, ook in Flevoland, de
status quo te doorbreken. Wij voeren een geweldloze opstand voor het leven. Graag doen
we dat samen. Doet u mee? Laat stap één zijn dat u de klimaatnoodtoestand uitroept. U
zou daarmee laten zien dat u de wetenschappelijke feiten erkent en dat u zich
committeert te doen wat in uw gegeven macht ligt. Geen onze provincie perspectief!

Het is bittere ernst: wees eerlijk, doe wat nodig is, roep de klimaatnoodtoestand uit!
We zien uit naar uw reactie op onze noodoproep.
Met liefde, woede en respect,

Exinction Rebellion Almere

mailto:XRCastricum@gmail.com


Bijlage - Een glimp van het naderende onheil
De VN concludeert in het Emissions Gap Report 20201 dat overheden ver achterblijven
bij het terugbrengen van de uitstoot van bedrijven en huishoudens. We stevenen af op
een stijging van de gemiddelde temperatuur van meer dan 3 graden Celcius in 2100.
Daarover is breedgedragen wetenschappelijk consensus. De gevolgen zijn catastrofaal.

Catastrofaal! Al ruim voor 2100 zijn de vooruitzichten uitermate somber. We krijgen
wereldwijd te maken met steeds ernstigere overstromingen, droogtes en voedseltekort,
leidend tot gewapende conflicten, ontwrichte samenlevingen en vluchtelingenstromen.
Naar verwachting zullen er in 2050 wereldwijd zeker 140 miljoen klimaatvluchtelingen
zijn.2 Ter vergelijking: dat is minimaal een verdubbeling, want nu zijn dat er 68 miljoen.

Een steeds warmere aarde leidt ook tot een ecologische crisis. Diersoorten sterven tot
wel 1000 keer sneller uit dan ooit eerder in de geschiedenis, de zesde massa-extinctie.
Afgelopen vijftig jaar is 60% van de dierenpopulaties verdwenen.3 We zijn hard op weg
om de aarde waarvan we afhankelijk zijn voor ons voortbestaan, geheel te vernietigen.

Catastrofaal! En daar kunnen we ons in Nederland, Flevoland en Almere NIET aan
onttrekken. De temperatuur steeg al met gemiddeld 1,7 graden sinds het pre-industriële
niveau.4 We hebben al enkele zomers ernstige droogte, zelfs in het waterrijke Flevoland,
en dat verbleekt bij wat de toekomst brengt. De drinkwatervoorziening zal gevaar
komen door droogte en door zout.5 Hitterecords worden gebroken, zodat ‘s zomers
gewassen verschroeien. Voor onze laaggelegen en langzaam zakkende stad is het meest
bedreigend dat de zeespiegel steeds sneller stijgt. Voorspellingen laten zien dat de
gemiddelde (!) stijging tot wel enkele meters kan zijn, dus stormen geven dan acuut en
grootschalig gevaar. Zelfs als we de dijken versterken en West-Nederland onder normale
omstandigheden droog weten te houden, dan nog zal onze leefomgeving flink
veranderen. Kortom, alles wijst op een nachtmerrie als we op de huidige weg doorgaan.

Catastrofaal! In het algemeen doen onze overheden veel te weinig. De wetenschap zegt
dat ALLE emissies en broeikasgassen binnen tien jaar GEHEEL moeten stoppen om de
ellende nog af te remmen. In de Urgenda zaak en andere uitspraken bevestigt de rechter
dat de overheid haar plicht om ons te beschermen, verzaakt. Ondertussen gaat per jaar
17,5 miljard euro staatssteun naar de fossiele industrie, oftewel: naar verwoesting van
de wereld. En krijgen de industriële landbouw en luchtvaart carte blanche voor enorm
veel vervuiling, gif, geluidsoverlast en slopen van natuur. Dit moet onmiddellijk stoppen!

De afspraken in het Parijs-akkoord zijn door trage, halfslachtige maatregelen en zelfs
ontkenning niet meer haalbaar, en eigenlijk waren die afspraken al onvoldoende. Maak
dus als bestuur van Flevoland betere en echt duurzame keuzes bij bouwopgave,
energietransitie, natuurbescherming, landbouw, mobiliteit, sociaal en economisch. Durf
echt duurzaam te zijn. Luister naar de wetenschap!

5 https://www.trouw.nl/duurzaamheid-natuur/er-dreigt-een-tekort-aan-drinkwater-uit-de-maas~b10fa35e/

4 https://www.knmi.nl/kennis-en-datacentrum/uitleg/klimaatverandering

3 https://c402277.ssl.cf1.rackcdn.com/publications/1187/files/original/LPR2018_Full_Report_Spreads.pdf

2 Wereldbank, https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/29461

1 https://www.unep.org/interactive/emissions-gap-report/2020/



Wie zijn Extinction Rebellion?
Extinction Rebellion (XR) is een vreedzame burgerbeweging die sinds 2018 actief is.
Inmiddels zijn er XR groepen in 72 landen met duizenden rebellen; bezorgde mensen
met gewone levens en met grote zorgen. XR is ontstaan uit liefde en woede. Liefde voor
al het leven op aarde in alle verschijningsvormen. Woede over het onrecht en de
destructie die met de ecologische crisis en klimaatontwrichting gepaard gaan.

Extinction Rebellion heeft drie eisen aan de overheid, dus ook aan Provinciale en
Gedeputeerde Staten:

1. WEES EERLIJK over de klimaat- en ecologische ramp die ons voortbestaan bedreigen.
Maak mensen bewust van de noodzaak dat we grootschalig moeten  veranderen.

2. DOE WAT NODIG IS om biodiversiteitsverlies te stoppen en verminder de uitstoot van
broeikasgassen naar netto nul in 2025. Doe dit op een rechtvaardige manier.

3. LAAT BURGERS BESLISSEN over een rechtvaardige transitie door het oprichten van
een burgerberaad dat een leidende rol speelt in de besluitvorming.

Wij zijn geen politieke beweging. U doet de politiek, wij agenderen de klimaat- en
ecologische crisis. Wij zijn mensen met allerlei achtergronden en uit allerlei delen van
de samenleving. Wij verbinden ons dan ook niet aan bepaalde politieke partijen.

Meer informatie over onze beweging: https://extinctionrebellion.nl/over-ons/

https://extinctionrebellion.nl/over-ons/

