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Aan het College van B & W en de Gemeenteraad

van de Gemeente Boxtel

Markt 1, BOXTEL

Betreft: desinvesteren in fossiele energie

Geachte leden van het College van B & W en de Gemeenteraad,

De Gemeente Boxtel heeft duidelijk de ambitie om hard te werken aan duurzaamheid, met name op het
gebied van biodiversiteit,  energie en klimaat, en ook in de kwestie van schaliegas is een duidelijke
positie  ingenomen.  In deze brief  vragen wij,  leden van Transition Town Boxtel,  om extra naar de
toekomst te kijken en daarin een leidende rol te gaan spelen.

Onze bezorgdheid

Het  klimaat  verandert  steeds  sneller.  Op  basis  van  wetenschappelijke  input  van  duizenden
wetenschappers, is door meer dan 180 landen die het VN Klimaatverdrag ondertekenden,  besloten
dat we gevaarlijke klimaatverandering willen voorkomen. Dat is gedefinieerd als het voorkomen van
een gemiddelde opwarming van de Aarde met 2 graden t.o.v. het pre-industriële niveau. Die 2 graden
temperatuurstijging  zullen we zeker niet voorkomen met de  huidige maatregelen.  Sterker  nog,  de
fossiele industrie heeft nog zeer veel olie-, gas- en kolenvoorraden op de balans staan, hun winbare
reserves, die uit de grond gehaald kunnen worden en verbrand. Dit levert samen 2795 gigaton CO2

uitstoot op. En dat terwijl  uit onderzoek is gebleken dat er nog maar 565 gigaton CO 2 uitgestoten
kan/mag worden om binnen de kritieke grens van 2 graden te blijven1.  Om de planeet leefbaar te
houden  voor  onze  en  volgende  generaties,  betekent  dit  dat  er  slechts  1/5  van  deze  voorraden
verbrand kunnen/mogen worden. De andere 4/5 zou in de grond moeten blijven zitten en kan dus niet
meer op de balans blijven staan van deze maatschappijen. Dit zijn hun “stranded assets”. Investeren in
deze bedrijven, is dus investeren in een “Carbon bubble”, die heel weinig waard zal blijken te zijn. Geen
goede investering dus: financieel een slechte keuze en maatschappelijk onverantwoord.

Universiteiten, pensioenfondsen, gemeenten en religieuze instellingen over de hele wereld investeren
in grote beursgenoteerde bedrijven,  waaronder vooral  veel  olie-,  gas-  en kolenbedrijven.  Met deze
kennis in ons achterhoofd hebben wij toenemende zorgen dat ook de Gemeente Boxtel belangen heeft
in deze fossiele brandstof-bedrijven.

Desinvesteren & Zet ons Geld op Groen

1 Source: o.a. Unburnable Carbon, Carbon Tracker, 2012.
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Wij zijn van mening dat het tijd is voor de Gemeente Boxtel om zich aan te sluiten bij het groeiende
aantal universiteiten, gemeenten en instellingen die actief hun belangen in de fossiele industrie aan
het afbouwen zijn.  Deze beweging,  “Go Fossil  Free”,  is  gestart  in Amerika en de Stichting Urgenda
bracht deze beweging naar Nederland. Op de site www.  gofossilfree.org/commitments/ kunt u zien
dat bijvoorbeeld al 17 Noord-Amerikaanse gemeenten, waaronder Berkely, San Francisco en Seattle, al
besloten hun investeringen in fossiele energie te stoppen.  Onder de naam “Zet ons Geld op Groen”
willen wij de Gemeente Boxtel, als ambitieus aan duurzaamheid werkende Nederlandse gemeente, als
eerste aansporen om actie te ondernemen.

Daarom vragen wij de Gemeente Boxtel om zo spoedig mogelijk nieuwe investeringen in de
fossiele  industrie  een  halt  toe  te  roepen  en  voor  het  einde  van  2013  een  fossielvrije
investeringsportfolio  te  hebben.  Naast  aandelen,  obligaties  en andere effecten moet  er  ook
gekeken  worden  naar  de  samenstelling  van  eventuele  gemengde  fondsen.  En  het  zou
vervolgens goed/logisch zijn dit uitgangspunt ook voor te stellen aan het aan de Gemeente
Boxtel gelieerde pensioenfonds.

De ruimte die vrijkomt in de investeringsportfolio zou kunnen worden geïnvesteerd in groene fondsen
(bijvoorbeeld van de ASN-bank, Rabobank en de Triodosbank); hierdoor zou de Gemeente Boxtel een
nog sterker signaal afgeven dat het waarde hecht aan onze duurzame toekomst!

Gemeente Boxtel als duurzaamheidsleider

Dit is een unieke kans voor de Gemeente Boxtel om op dit terrein een duurzame reputatie neer te
zetten en leiderschap te tonen door proactief mee te doen aan deze beweging. Door te desinvesteren
zal Boxtel een duidelijk publiek signaal afgeven dat wij, als maatschappij, werk moeten maken van de
noodzakelijke  transitie  om  een  ernstiger  klimaatcrisis  te  voorkomen.  Nu  al  zijn  er  door
klimaatverandering en extreem weer jaarlijks al 400.000 klimaatdoden te betreuren; zie de rapporten
op pag. 44 en 45 van het eBook ‘Mijn hemel!’ op  www.voetafdruk.eu . In het recente rapport wordt
zelfs  melding  gemaakt  van  5,9  miljoen  doden  per  jaar  door  het  gebruik  van  de  fossiele
energiebronnen, o.a. door fijn stof en kolenmijnen.

Desgewenst willen wij graag de ernst van de zaak nader toelichten in een gesprek. Rekening houdend
met de vakantieperiode, vragen wij u om een officiële reactie voor het eind van de maand september. 

Met vriendelijke groet,

namens Transition Town Boxtel,

Jan Juffermans.

cc: mr. drs. Marjan Minnesma MBA, Directeur Stichting Urgenda
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