Statement Extinction Rebellion Amersfoort bij Raadsbesluit Regionale Energiestrategie
Geachte raadsleden en inwoners van de gemeenten in de RES-regio Amersfoort,
Met een spandoek met de tekst “Welkom in Amersfoort aan zee” verwelkomden we vorig jaar
koning Willem-Alexander in onze regio. Wij vroegen aandacht voor de stijgende zeespiegel door
klimaatverandering. Onze boodschap was: we moeten nú actie ondernemen om ‘Amersfoort aan
Zee’ te voorkomen. De urgentie van deze boodschap is groter dan ooit.
Deze week besluiten de gemeenteraden in de regio over de Regionale Energie Strategie. Daarin
spreken gemeenten in de regio Amersfoort af welke bijdrage onze regio kan leveren aan de opwek
van duurzame energie. Bij de start van dit proces spraken de regiogemeenten af om samen tot 49%
CO2 reductie in 2030 te komen.
Vanuit de klimaatwetenschap is intussen bekend dat 49% CO2-reductie in 2030 niet genoeg is om
ons veilig te houden en onomkeerbare en ongecontroleerde klimaatverandering te voorkomen. De
afspraken van het Parijs-akkoord zijn gebaseerd op inmiddels achterhaalde, te positieve
uitgangspunten. En gaan we die doelen halen? Ook dat is op dit moment maar zeer de vraag!
Wij, inwoners van de regio Amersfoort, zijn diepbezorgd. Weerrecord na weerrecord sneuvelt. Een
hittegolf in september met temperaturen van 34 graden na een wederom “hele mooie zomer”,
ongeëvenaarde natuurbranden in het westen van de Verenigde Staten, Australië, de Amazone en
Siberië en versneld afsmelten van de ijskappen op Groenland en de zuidpool. Het zijn maar enkele
fenomenen die ons een kijkje geven in wat ons te wachten staat wanneer we deze klimaatcrisis niet
weten te keren. Èn, keer op keer worden de worst-case scenario’s van het IPCC bewaarheid. De
kantelpunten, die klimaatverandering in een onomkeerbaar en oncontroleerbaar proces doen
omslaan, kunnen elk moment bereikt zijn.
Tot onze schrik is het ‘bod’ waarover de gemeenteraden deze week besluiten minder dan
afgesproken bij de start van het proces. En zelfs dáár wordt aan gemorreld om
landschapsbederf te voorkomen. Maar wat hebben wij als inwoners aan een buitengebied zonder
windmolens wanneer onze toekomst in het geding is?
In deze crisis vragen wij leiderschap van u. Voorkom een onleefbare planeet. Doe meer en doe het
snel! Onze drie eisen zijn:
Ten eerste: Vertel de waarheid. Laat er geen misverstand over bestaan dat wij in een crisis van
ongekende omvang verkeren. Roep de klimaatcrisis uit. Erken dat de afgesproken doelen van het
Klimaatakkoord niet genoeg zijn. Ze houden ons, onze kinderen, kleinkinderen en al het leven op
aarde niet veilig. Nu al ervaren de kwetsbaarsten op de wereld de gevolgen van de klimaatcrisis,
terwijl zij er zelf het minst aan bijdroegen.

Ten tweede: Doe wat nodig is. Wees ambitieus in plaats van te beknibbelen op
onze toekomst. Stel een plan op om de uitstoot van broeikasgassen binnen vijf jaar tot
nul terug te brengen. Zorg ervoor dat initiatieven voor duurzame energie niet sneuvelen in
bureaucratie of not in my backyard-weerstand. Stel burgers actief in staat de overgang naar
duurzame energie te maken.
Ten derde: Laat burgers beslissen. Richt een Burgerberaad op dat meedenkt over een
rechtvaardige overgang naar een CO2-neutrale regio. Zorg dat deze burgers geïnformeerd zijn over
de laatste wetenschappelijke inzichten op gebied van de klimaat- en ecologische crises. Luister naar
de oplossingen die het Burgerberaad voorstelt.
‘Amersfoort aan Zee’ is nog geen voldongen feit. Toon uw politieke wil en laat ons niet verzuipen!
Met liefde en woede,
Extinction Rebellion Amersfoort

