
Wat staat Nederland te doen bij het beperken van de 
mondiale opwarming tot 1.5ºC?
SPRINGTIJ - 24 SEPTEMBER 2021

Heleen de Coninck

Technology, Innovation and Society Group, Department of Industrial Engineering and Innovation Science



Dertig jaar klimaatonderhandelingen
1992: UN Framework Convention on Climate Change (UNFCCC)

2015: Parijsakkoord: “well below 2ºC” and “make efforts” for 1.5ºC

Countries submitted climate plans (NDCs) but… (COP21)
“…notes that much greater emission reduction efforts will be required than those associated 

with the intended nationally determined contributions” 

Invites the Intergovernmental Panel on Climate Change 
to provide a special report in 2018 on the impacts of 
global warming of 1.5ºC above pre-industrial levels and 
related global greenhouse gas emission pathways 
(COP21 decision, para 21)

Deadline: COP24 (November 2018)
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Belangrijkste boodschappen
We zitten al op 1°C opwarming

We kunnen de opwarming nog beperken tot 1.5°C maar 
dit vergt veranderingen op nooitvertoonde schaal

Opwarming beperken tot 1.5°C heeft duidelijke
voordelen

1.5°C gaat goed samen met duurzame ontwikkeling

Met het huidige tempo overstijgen we 1.5°C tussen
2030 en 2052

Als we wachten op de NDCs, gaan we over de 1.5°C heen
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Belangrijkste boodschappen (update AR6 WGI)
We zitten al op 1.1°C opwarming

We kunnen de opwarming nog beperken tot 1.5°C maar 
dit vergt veranderingen op nooitvertoonde schaal

Opwarming beperken tot 1.5°C heeft duidelijke
voordelen

1.5°C gaat goed samen met duurzame ontwikkeling

Met het huidige tempo overstijgen we 1.5°C tussen
20302021 en 20522040

Als we wachten op de NDCs, gaan we over de 1.5°C heen
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Bij 2°C stijging: 
vrijwel alle koraal
weg. Bij 1.5°C nog 
10-30% over



Bij 2°C volledig zeeijsvrije
Noordpool iedere 10 jaar. 

Iedere 100 jaar bij 1.5°C

In 2050 lopen honderden 
miljoenen mensen meer risico op 
armoede bij 2°C dan bij 1.5°C
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Halveren CO2 in 2030

Netto nul CO2 in 2050

CO2 verwijdering



Energie Land & ecosystemen

IndustrieSteden & 
Infrastructuur

Systeemtransities



Hoe haalbaar (en betaalbaar) zijn de opties in de systeemtransities? 



Assessment 
• 28 Mitigatie and 25 adaptatie opties
• 6 dimensies van haalbaarheid; 25 

indicatoren
• Ca. 1500 literatuurbronnen

Resultaat: 
• Waar kan een beleidsmaker eerst

kijken voor quick wins? 
• In welke dimensies zien we barriers 

(dus waar moet je iets doen)
• Waar weten we nog niet genoeg? 

Hoe haalbaar (en betaalbaar) zijn de opties in de systeemtransities? 



Voorwaardelijkheden voor de systeemtransities



We hebben nog iets te kiezen: vier verschillende paden

Landbouw, 
bosbouw en ander
landgebruik

Bio-energie met CO2
afvang en opslag

Fossiele
brandstoffen en
industrie



CO2-verwijderingsopties in het SR1.5

Inspired by UNEP EGR 2017 

Natural

Afforestation & 
reforestation

Biochar

Soil Carbon 
Sequestration

Natural & 
technological

Bio-energy and CO2
capture and storage 
(BECCS)

Technological

Enhanced 
Weathering

Direct Air CO2
Capture and Storage 
(DACCS)

BECCS en afforestation/reforestation zitten in de modellen, de andere opties niet



Kennislacunes en onzekerheden CO2-verwijderingsopties
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Bioenergy with 
CCS

Robust Medium Depends on biomass availability, CO2

storage capacity, legal framework, 
economic status and social acceptance 

Direct Air 
Capture and 
Storage

Medium Medium Depends on CO2-free energy, CO2

storage capacity, legal framework, 
economic status and social acceptance

Afforestation & 
reforestation

Robust High Depends on location, mode of 
implementation, and economic and 
institutional factors

Soil carbon 
sequestration & 
biochar

Robust High Depends on location, soil properties, 
time span

Enhanced 
weathering

Medium Low Depends on CO2-free energy, economic 
status and social acceptance



Wat doet Nederland? 
Klimaatwet (2019)
• Klimaatakkoord: sectorale doelen + lijsten

maatregelen
• Jaarlijkse monitoring (oktober): Klimaatplan en

(tweejaarlijks) klimaatnota
• Klimaat- en Energieverkenningen PBL: beleid

heeft effect, maar doelen worden niet gehaald

(BKG tov 1990) 2030 2050

Klimaatwet -49% -95%

European 
Green Deal

-55% klimaatneutraal

• Extra opgave: Urgenda-vonnis (-25% in 2020 e.v.)
• Extra opgave: European Green Deal
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Kunnen de ‘voorwaardelijkheden’ elkaar versterken? 

• Vleesvervangers 2017-2018: +51%

• Supermarkt vleesverkoop -9%



Wetenschapstoets Commissie EZK Tweede Kamer
Systeemtransities centraal zetten
• Definieer en stuur op systeemtransities, naast het huidig klimaatbeleid

• Monitor daarop en op voorwaardelijkheden
• Experimenteer, leer en laat ruimte voor fouten

2050 leidend maken voor de 2030 doelen
• Beoordeel maatregelen 2030 op compatibiliteit met nul emissies

• Begin nu al met CO2-verwijdering

Een eerlijke verdeling van de opgave
• Breng financiële stromen en verdeling in beeld

• Werk een plan uit voor een eerlijke transitie

Met Gert Jan Kramer (UU)



Dank voor uw aandacht

Verder lezen en bronnen: 
https://www.ipcc.ch/sr15/
https://www.ipcc.ch/report/ar6/wg1/
https://www.klimaatakkoord.nl/
https://parlementenwetenschap.nl/wp-
content/uploads/2021/05/210521_Wetenschapstoets_Klimaatbeleid.pdf

https://www.ipcc.ch/sr15/
https://www.ipcc.ch/report/ar6/wg1/
https://www.klimaatakkoord.nl/
https://parlementenwetenschap.nl/wp-content/uploads/2021/05/210521_Wetenschapstoets_Klimaatbeleid.pdf

