
Roermond, 12 maart 2014

Aan het College van B & W  

van de Gemeente Roermond

Markt 31, 6041EM  Roermond

Betreft: desinvesteren in fossiele energie

Geachte leden van het College van B & W,

De Gemeente Roermond heeft de ambitie uitgesproken om hard te werken aan duurzaamheid, 
met name op het gebied van de leefomgeving, energie en klimaat. In deze context heeft u  
bijvoorbeeld in de kwestie van schaliegas een duidelijke positie ingenomen. 

Als inwoners van Roermond, (actief) betrokken bij Transitie Roermond, willen wij u met deze 
brief vragen om in het belang van onze en toekomstige generaties nog indringender naar de 
toekomst te kijken en tegelijk een voorbeeldrol te vervullen binnen de Nederlandse gemeenten.

Onze bezorgdheid

Op 21 maart is het precies 20 jaar geleden dat het VN Klimaatverdrag in werking trad. 
192 landen hebben dit verdrag, met als doel de uitstoot van broeikasgassen te beperken om zo 
ongewenste gevolgen van klimaatverandering te voorkomen, ondertekend. Desondanks is de 
uitstoot van kooldioxide (CO2) alleen maar toegenomen, met steeds snellere klimaatverandering 
als gevolg. Inmiddels is de gemiddelde temperatuur op aarde met bijna 1° C gestegen ten 
opzichte van het pre-industriële niveau. Om binnen de aanvaardbaar geachte en afgesproken 
maximale temperatuurstijging van 2° C te blijven moet de uitstoot van CO2 drastisch worden 
beperkt. Daar kunnen wij als inwoners van de stad in ons dagelijks doen en (vooral!) laten 
natuurlijk allemaal onze bijdrage aan leveren. 

Waar we ons nu zorgen om maken is dat de Gemeente Roermond, wellicht onbewust, belangen 
heeft in fossiele brandstof-bedrijven. Dit is niet alleen vanuit klimaatperspectief onwenselijk, het
is ook economisch gezien zeer riskant, omdat de waarde van deze bedrijven voor een belangrijk 
deel bepaald wordt door de koolstof (olie, gas en kolen) in de grond die ze in de toekomst nog 
denken te kunnen verkopen. Echter, nog slechts 20% van deze voorraden kan verbrand worden 
voordat de drempel van de 2° C onherroepelijk wordt overschreden. Dit betekent dat om een 
leefbare wereld te houden 80% van de voorraden niet meer op de balansen van deze bedrijven 
kan blijven staan. Investeren in deze bedrijven is daarmee investeren in een luchtbel, of meer 
toepasselijk: een koolstofbel. Geen goede investering dus: financieel een slechte keuze en 
maatschappelijk onverantwoord.

Met deze kennis in ons achterhoofd hebben wij dus toenemende zorgen dat ook de Gemeente 
Roermond belangen heeft in deze fossiele brandstof-bedrijven.

Desinvesteren & Zet ons Geld op Groen
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Wij zijn van mening dat het tijd is voor de Gemeente Roermond om zich aan te sluiten bij het 
groeiende aantal overheden en instellingen die actief hun belangen in de fossiele industrie aan 
het afbouwen zijn. Deze beweging, “Go Fossil Free”, is gestart in de Verenigde Staten en de 
Stichting Urgenda (zie onder meer www.koolstofbubbel.nl) bracht deze beweging naar 
Nederland. Op de site www.  gofossilfree.org/commitments/ kunt u zien dat, naast Noord-
Amerikaanse gemeenten zoals San Francisco, Seattle en Berkeley, ook de gemeente Boxtel zich, 
als eerste in Nederland, “fossielvrij” heeft verklaard.

Wij vragen de Gemeente Roermond daarom de ambitie uit te spreken om ook naar een 
fossielvrij investeringsportfolio te gaan. 

Een eerste stap die genomen kan worden is het zo spoedig mogelijk in kaart brengen van de 
belangen die de gemeente heeft in de fossiele industrie en nieuwe investeringen een halt toe te 
roepen. In volgende stappen kunnen aandelen of obligaties in fossiele bedrijven van de hand 
worden gedaan. Daarnaast kan van betrokken banken en fondsen (bijvoorbeeld het 
pensioenfonds) een verklaring gevraagd worden dat de gelden fossielvrij geïnvesteerd worden. 

De ruimte die vrijkomt in het investeringsportfolio zou geïnvesteerd kunnen worden in groene 
fondsen, in directe duurzame investeringen in gemeentelijke bezittingen en in leningen aan 
inwoners ten behoeve van duurzame investeringen zoals woningisolatie en energieopwekking. 
Hierdoor zou de Gemeente Roermond een nog sterker signaal afgeven dat ze waarde hecht aan 
onze duurzame toekomst!

Gemeente Roermond als duurzaamheidsleider

Dit is een unieke kans voor de Gemeente Roermond om op dit terrein een duurzame reputatie 
neer te zetten en leiderschap te tonen door pro-actief mee te doen aan deze beweging. Door te 
desinvesteren in fossiele brandstof-bedrijven zal Roermond een duidelijk publiek signaal 
afgeven dat wij, als maatschappij, werk moeten maken van de noodzakelijke transitie om een 
ernstiger klimaatcrisis te voorkomen. 

Desgewenst willen wij graag de ernst van de zaak nader toelichten in een gesprek. Wij vragen u 
beleefd om een reactie voor het eind van de maand mei 2014. 

Met vriendelijke groet,

namens de inwoners van Roermond,
betrokken bij Transitie Roermond,

Peter Loomans
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