Vandaag is het anderhalf jaar geleden dat de
Utrechtse gemeenteraad de
klimaatnoodtoestand heeft uitgeroepen. Het
doel: blijf onder de anderhalve graad opwarming.
Jammer genoeg is er sindsdien nog niet veel gedaan aan het aanpakken van de
klimaatcrisis. Help ons om de gemeente Utrecht te herinneren aan hun jubileum.
Samen kunnen we ze aanzetten tot actie!

Tweet de Gemeenteraad!
Mail de Gemeenteraad!
Stuur een Brief naar de Gemeenteraad!
Geweldloze Online-Communicatie

Barst los! Kies zelf één of meerdere mensen om te taggen. Hieronder staan voorbeeld
Tweets. Vergeet niet om de foto van vanochtend toe te voegen voor extra effect!
Partij, Contactpersoon, Functie

Twitter-account

Sharon Dijksma, Burgemeester

@sharon_dijksma

Gemeenteraad Utrecht

@RaadUtrecht @GemeenteUtrecht

Partij van de Arbeid, Bülent Isik, Raadslid

@pvdautrecht @BulentIsik1121

CDA, Bert van Steeg, Fractievoorzitter

@CDAUtrecht @BertvanSteeg

ChristenUnie, Jan Wijmenga, Raadslid

@CUUtrecht @jwijmenga

DENK, Mahmut Sungur, Fractievoorzitter

@DENK_Utrecht @MahmutSungur

Partij voor de Dieren, Maarten van Heuven,

@PvdDUtrecht @MaartenHeuven

Fractievoorzitter
D66, Jelmer Schreuder, Raadslid

@D66Utrecht, @jschreuder

GroenLinks, Rachel Heijne, Raadslid

@GroenLinks030 @RachelHeijne

PVV, Henk van Deún, Fractievoorzitter

@pvvstadutrecht @henkvandeun

SP, Tim Schipper, Fractievoorzitter

@SPUtrecht @TimSchipper1961

Stadsbelang Utrecht, Cees Bos, Fractievoorzitter

@StadsbelangUtr @CeesBos

Student & Starter, Tessa Sturkenboom, Raadslid

@student_starter @TessaSturk

VVD, Martijn van Dalen, Raadslid

@VVDUtrecht @MGvanDalen

Vandaag #anderhalfjaar geleden dat de klimaatnoodtoestand in Utrecht is uitgeroepen.
Gaat er ook wat gebeuren? Liefst blijf ik onder die #anderhalvegraad! Doe wat! @...
#klimaatcrisis030 - Klik hier om te tweeten!
@... Het uitroepen van de klimaatnoodtoestand was een grote stap, nu volgt de actie!
Vergeten jullie niet dat het vandaag #anderhalfjaar geleden is? We zitten in een

klimaatcrisis, handel er ook naar! #anderhalvegraad #klimaatcrisis030 – Klik hier om
te tweeten!
Die klimaotnoodtoestând wâs moaie symboliek, nie tan? Moar jullie vergete tonnie om
ook un bietsjie onder die #anderhalvegraad te blijve? #anderhalfjaar.
#klimaatcrisis030 - Klik hier om te tweeten!
Hey @gemeenteutrecht, gefeliciteerd met #anderhalfjaar klimaatnoodtoestand!
Dat is een grote mijlpaal. Is het niet tijd om de eerste stapjes te zetten richting die
#anderhalvegraad?
- Klik hier om te tweeten!
Welkom @ sharon_dijksma. Wist u dat het vandaag #anderhalfjaar geleden is dat
Utrecht de klimaatnoodtoestand uitriep? Helpt u mee om de aarde onder de
#anderhalvegraad te houden? We zitten in een #klimaatcrisis030! - Klik hier om te
tweeten!
Welkom @ sharon_dijksma. Woont u ook liever niet in Utrecht aan Zee? Zet u dan
alstublieft ook in om de aarde onder de #anderhalvegraad te houden. De
#klimaatcrisis030 kan niet wachten! - Klik hier om te tweeten!
Hallo @gemeenteutrecht, is het een idee als jullie net zo’n mooie website als Barcelona
maken over duurzaamheid? Zichtbaarheid voor de burger is belangrijk tenslotte en zo
kunnen zij beter meehelpen om de aarde onder de #anderhalvegraad te houden.
https://www.barcelona.cat/emergenciaclimatica/en - Klik hier om te tweeten!
@gemeenteutrecht, Utrecht riep #anderhalfjaar geleden de klimaatnoodtoestand uit.
Barcelona deed dat een jaar geleden en kijk wat een mooie website zij hebben voor hun
inwoners! Dat wil ik ook wel! Met elkaar voor de #anderhalvegraad
https://www.barcelona.cat/emergenciaclimatica/en - Klik hier om te tweeten!

In de tabel hieronder vind je de mailadressen van de (leden van) de Utrechtse
gemeenteraad. Adresseer deze mensen in je email om hen te laten weten dat je het
belangrijk vindt dat ze meer aan het klimaat gaan doen!
Hieronder staat een voorbeeldemail die je kan gebruiken. Je kunt deze email kopiëren,
of je kunt hem gebruiken als inspiratie voor je eigen email.
Naam

Mailadres

Burgemeester Sharon Dijksma

Bericht aan de burgemeester
secretariaatburgemeester@utrecht.nl

Commissie Stad en Ruimte

commissiestadenruimte.secr@utrecht.nl

Griffie gemeenteraad

griffie.gemeenteraad@utrecht.nl

Alle raadsleden

raadsleden@utrecht.nl

Klik hier om gemakkelijk de email te kopiëren naar plakbord
Beste [NAAM VAN GEADRESSEERDE],
Wat een jaar was 2020. Grootschalige bosbranden in Californië; de ijskappen smelten nogmaals
sneller dan gedacht; en Nederland werd geplaagd door een langdurige hittegolf in het warmste jaar
dat wereldwijd ooit werd gemeten. Allereerst feliciteren wij jullie met de prijs voor
“bijenvriendelijkste gemeente 2020”! Dat is een mooi resultaat in een wereld die in brand staat. Het is
echter niet de reden van ons schrijven.
Vandaag is het anderhalf jaar geleden dat de gemeenteraad van Utrecht instemde met het uitroepen
van de klimaat noodtoestand. In de motie wordt gesteld dat dit “een sterke erkenning is van de
gezamenlijke opdracht om een maximale inspanning te leveren om de opwarming van de Aarde zo
veel als mogelijk te beperken”. Extinction Rebellion Utrecht waardeert dit initiatief van de

gemeenteraad. Wij grijpen deze mijlpaal aan om te kijken wat er van de klimaat noodtoestand
geworden is en of het genoeg is.
Vooropgesteld: het doel om onder de anderhalve graden opwarming te blijven, zo centraal in het
IPCC-rapport uit 2018, ligt nog heel ver buiten bereik. Het KNMI berichte op 5 januari 2021 zelfs dat
Nederland ruim twee keer sneller opwarmt dan gemiddeld. Het lijkt ons overduidelijk dat het tijd is
voor meer ingrijpende maatregelen.
Extinction Rebellion stelt drie eisen aan de overheid, en dus ook aan deze gemeenteraad:
1) WEES EERLIJK over de klimaatcrisis en de ecologische ramp die ons voortbestaan bedreigen.
Maak mensen bewust van de noodzaak voor grootschalige verandering.
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.
De eerste eis van Extinction Rebellion gaat over het eerlijk en continu informeren van de burger over
de klimaatcrisis. Steden zoals Barcelona stellen vrij duidelijk dat dit geen oefening is - het is erop of
eronder. Als Utrechters herkennen wij deze urgentie niet in de manier waarop de gemeente met ons
communiceert. Hoe maken jullie de inwoners van Utrecht duidelijk dat er een crisis gaande is die
onze gehele manier van leven - reizen en eten, produceren en consumeren - ter discussie stelt? En
hoe kunnen zij in een oogopslag zien hoeveel de uitstoot van CO 2 de afgelopen anderhalf jaar gedaald
is en de biodiversiteit is toegenomen?
In de afwezigheid van een duidelijke communicatiestrategie over de klimaatcrisis hebben wij zelf een
poging ondernomen ons via gemeentelijke websites te laten informeren. Wij stuitten daarbij op een
complex web van informatie, doelen, cijfers, ambities, notulen en rapporten. Dat zijn
informatiebronnen die niet makkelijk te verwerken zijn. Het is daarbij opmerkelijk dat zelfs binnen
de gemeenteraad soms letterlijk met verschillende maten gemeten wordt. Zo zien wij in de brief
‘Stand van zaken zon op het dak’ dat er een verschil is tussen de doelen gesteld in het RES-bod en de
doelstellingen geuit door de gemeente. De gemeente wil “informeren, activeren en ontzorgen”. De
inwoners van Utrecht zouden gebaat zijn bij een klimaatdashboard waar zowel de ernst van de
klimaatcrisis, de genomen maatregelen en de resultaten duidelijk worden gemaakt. Kortom: waar
blijft www.utrechtklimaatnoodtoestand.nl? En wat zijn de verdere strategieën van de gemeente om
de klimaatcrisis constant onder onze aandacht te brengen?

De tweede eis van Extinction Rebellion: doe wat nodig is. Een succesvolle transitie vereist sturing en
samenwerking op alle beleidsniveaus en tussen alle actoren, aldus het IPCC-rapport. Maar als het echt
een crisis is, waar is dan het crisisteam dat al deze actoren en niveaus bij elkaar brengt? En is het niet
bijzonder teleurstellend dat een motie als “Neem Urgenda-maatregelen serieus” door driekwart van
de raad zomaar verworpen wordt? Terwijl Urgenda juist een reeks heel concrete maatregelen heeft
die overheden, samen met bedrijfsleven en burgers, direct zouden kunnen invoeren. Hoe is het
mogelijk dat de gemeente ze ten tijde van een noodtoestand zomaar terzijde schuift? Een tweede
vereiste is dat de overheid voldoende urgente en strenge maatregelen treft. Binnen de gemeente
Utrecht zien wij meerdere projecten die, deels gedreven door onder andere het Klimaatakkoord en
de Urgenda-zaak, gericht zijn op een langzame transitie naar duurzame energiebronnen zoals
geothermische energie en een circulaire stad. Maar met een doelstelling als “circulair in 2050” wordt
het doel wel heel ver de toekomst in geschoven. Met gemeentelijke brieven en voorstellen voor
onderzoek, evaluaties en versnelling in de toekomst - de “Transitievisie warmte”, de
“Grondstoffennota”, het bod voor de Regionale Energiestrategie - gaan we niet onder de anderhalve
graden opwarming blijven. Om dat te bereiken moet de uitstoot tussen 2020 en 2030 jaarlijks een
kleine acht procent dalen. Hoe gaat de gemeente daarmee in 2021 aan de slag?
De laatste eis die wij stellen: maak werk van een Burgerberaad. Wij begrijpen dat de klimaatcrisis een
complex probleem is. Maar wat we nu zien zijn beleidsplannen, adviesrapporten en honderden
pagina’s aan documenten waarbij de burger niet actief betrokken wordt. Een enquête is een aardig
begin, maar ook relatief beperkt in de context van onze democratie. Wij zijn ervan overtuigd dat dit
niet de beste manier om burgers actief bij de klimaatcrisis te betrekken en mee te laten denken over
de ingrijpende maatregelen die nodig zijn. De burger is meer dan iemand die al dan niet besluit om
zonnepanelen op het dak te leggen; wij zien de uitnodiging van een willekeurige selectie van
Utrechtse burgers om een burgerberaad te vormen hals reikend tegemoet.
Op de dag dat de Utrechtse klimaatcrisis anderhalf jaar oud is, wil Extinction Rebellion jullie eraan
herinneren dat wij op dit tempo nog steeds Utrecht aan Zee kunnen worden. Behandel deze crisis als
een crisis en maak dat duidelijk en inzichtelijk aan de inwoners van deze prachtige stad. Wees eerlijk.
Doe wat nodig is. En verwelkom de inwoners van Utrecht in een Burgerberaad.

Met liefde en woede,
Extinction Rebellion Utrecht of [eigen naam]

Als je een brief wil sturen naar de gemeenteraad, kun je de voorbeeldemail, die
hierboven staat, gebruiken. Je kan deze letterlijk overnemen, of je kunt je erdoor laten
inspireren en zelf een creatieve brief schrijven. Je kunt de gemeenteraad dit toesturen
op het onderstaande adres:
Postbus 16200
3500 CE, Utrecht

Wanneer we online communiceren, worden onze emoties anders uitgedrukt dan
wanneer we in het echt met elkaar praten. In de "echte wereld" communiceren we door
middel van acties en non-verbale signalen, een vervanging hiervan zijn - je kunt er
alleen beter niet te veel gebruiken.

Bij het aangaan van online discussies zijn de mensen die je met je woorden bereikt
misschien niet de mensen met wie je praat, maar de mensen die de uitwisseling lezen.
Laat dus een goede en respectvolle indruk achter.

Leidende principes:
Luister en denk na: Wat zijn de zorgen van de mens aan de andere kant van het
scherm?
Oordeel niet: Zelfs als je het niet eens bent met iemand, is er altijd de mogelijkheid
om verbinding te creëren.
Blijf bij de feiten en blijf positief: In plaats van "deze persoon is slecht" probeer "we
moeten ervoor zorgen dat deze persoon niet verkeerd geïnformeerd wordt".
Dingen om te vermijden:

Overweeg om te antwoorden met:

Politieke debatten

“Bedankt voor je antwoord …”

Ruzies

“Sorry dat je je zo voelt …”

Negativiteit

“Hier is wat informatie die je
misschien interesseert …”
“Ik snap waar je vandaan komt …”

