
Utrecht, dinsdag 4 maart 2014

Aan het college van B & W en de raad van de gemeente Utrecht.

Betreft: Afstoten financiële belangen in de fossiele industrie

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

Uit de klimaatambities van de gemeente Utrecht maken wij op dat u zich zeer bewust
bent van de urgentie van een energietransitie. Een klimaatneutrale stad in 2030 is
geen  gemakkelijke  uitdaging,  maar  tegelijkertijd  de  mate  van  ambitie  die  we
wereldwijd nodig hebben om te voorkomen dat onze planeet onleefbaar wordt.

Omdat we denken dat het past bij de ambities van de gemeente Utrecht, en omdat
extreme  klimaatverandering  uiteindelijk  alleen  voorkomen  kan  worden  als  we  het
gebruik van olie, gas en kolen tot een minimum beperken, willen we u verzoeken om
financiële  belangen in de fossiele  industrie  af  te  stoten en de gemeente
Utrecht fossielvrij te verklaren. 

De carbon bubble.

Regeringsleiders hebben besloten dat de opwarming van de aarde onder de twee 
graden celsius zal moeten blijven. Dat is hopelijk voldoende om catastrofale 
klimaatverandering te voorkomen. 

Wetenschappers hebben berekend hoeveel CO2 we nog kunnen uitstoten om onder die
twee graden te blijven: 565 gigaton CO2. Er is ook berekend over hoeveel olie-, gas- en
kolenvoorraden de fossiele industrie nog beschikt: 2795 gigaton CO2, ongeveer vijf 
keer meer dan we nog 'mogen' verbranden.

Met andere woorden: 80 procent van de huidige voorraden fossiele brandstof 
moet onder de grond blijven, om het uitzicht op een leefbare planeet binnen 
handbereik te houden. Toch staan deze reserves momenteel wel op de 
balans van de fossiele industrie.

Dat is de carbon bubblei.

Go Fossil Free

Onze wereldwijde beweging Go Fossil Free roept overheden, 
onderwijsinstellingen, pensioenfondsen en vele anderen op om uit deze 
bubbel te stappen, door alle directe of indirecte financiële belangen in de 
fossiele industrie af te bouwen.

Deze beweging is gestart in de VS waar grote steden zich inmiddels hebben 
gecommitteerd aan het afstoten van financiële belangen in fossiele energie, 
waaronder San Francisco, Seattle, Cambridge en Portland. In Nederland is de 
campagne pas kortgeleden begonnen, en is Boxtel de eerste fossielvrije gemeente ii.

Daarnaast zijn er verschillende gerenommeerde financiële instellingen die het risico 
van investeringen in de fossiele industrie onderschrijven, waaronder: Citi, HSBC, 



Goldman Sachs, Morgan Stanley, PriceWaterhouseCoopers, Standard & Poors, Oxford 
University Stranded Assets Program en tot slot The Bank of Englandiii. 

Bovendien hebben 70 investeerders, aangesloten bij Ceres, met in totaal 3000 miljard 
dollar in beheer in september 2013 een brief geschreven aan de 45 grootste olie-, gas-
en kolenbedrijven over de risico’s omtrent toekomstige stranded assets. Deze 
inspanning van investeerders, genaamd Carbon Asset Risk, onderschrijft het 
systemische risico dat inherent is bij investeringen in fossiele brandstoffen. iv

Afstoten van financiële belangen

Ons verzoek is daarom dat de gemeente Utrecht zich publiekelijk uitspreekt om 
fossielvrij te worden en daarmee het volgende te doen:

• De instellingen die uw vermogen of reserves beheren vraagt u om de garantie 
dat het geld van de gemeente Utrecht niet in de fossiele industrie geïnvesteerd 
of belegd wordt.

• Als deze garantie niet gegeven kan worden, brengt u het geld onder bij een 
instelling die dat wel kan geven.

• Ook het pensioenfonds van de gemeente Utrecht verzoekt u om beleggingen in 
de fossiele industrie af te stoten.

Dat een fossielvrije portefeuille geen afbreuk hoeft te doen aan rentabiliteit of het 
risicoprofiel hebben organisaties als Morningstar aangetoond met analyses van 
duurzame fondsen van de ASN Bank, Triodos Bank en RobecoSAMv. Van dergelijke 
fondsen is aangetoond dat naast ‘maatschappelijk rendement’ het financieel 
rendement niet onderdoet voor reguliere fondsen. 

De gemeente Utrecht als duurzaamheidsleider?

Dit is een uitgelezen kans voor de gemeente Utrecht om op dit terrein leiderschap te 
tonen door zich als een van de eerste steden van Nederland bij deze beweging aan te 
sluiten.

Wie blijft investeren in fossiele energie gokt erop dat klimaatverandering 
doorzet, met alle gevolgen van dien. Door fossielvrij te worden zal de gemeente 
Utrecht een duidelijk signaal afgeven dat we met z'n allen werk moeten maken van de
noodzakelijke transitie om een onomkeerbare klimaatcrisis te voorkomen.

Wij willen natuurlijk graag onze vraag nader toelichten. Wij kijken uit naar uw reactie 
en een nader gesprek met u over deze kwestie.

Met vriendelijke groet,

Freek Bersch
Namens Utrecht Fossielvrij



i De term carbon bubble komt van de financiële experts van de Carbon Tracker Initiative, 
waaronder Jeremy Leggett, die vorige week maandag hierover nog een lezing hield in het 
Academiegebouw. Zie http://www.carbontracker.org/carbonbubble

ii Fossielvrije gemeenten en andere instellingen: http://gofossilfree.org/commitments/

iii Citi: https://www.citivelocity.com/citigps/ReportSeries.action?recordId=21

HSBC: http://gofossilfree.org/files/2013/02/HSBCOilJan13.pdf

Goldman Sachs: 
http://www.goldmansachs.com/our-thinking/archive/crossing-the-rubicon-immersive/change-i
s-coming-a-framework-for-climate-change.pdf and: Goldman Sachs Commodities: ‘’The 
window for thermal coal investment is closing’’ (July 2013)

Morgan Stanley Oil & Gas: Something Has to Give: Analysing the Scope for Lower Capex’’ 
(July 2013)

PriceWaterhouseCoopers: 
http://www.pwc.com/en_GX/gx/sustainability/publications/low-carbon-economy-index/assets/
pwc-low-carbon-economy-index-2012.pdf

Standard & Poors: 
http://www.carbontracker.org/wp-content/uploads/downloads/2013/03/SnPCT-report-on-oil-se
ctor-carbon-constraints_Mar0420133.pdf

Oxford University Stranded Assets Program: 
http://www.smithschool.ox.ac.uk/research/stranded-assets/SAP-divestment-report-final.pdf

The Bank of England: 
http://www.theguardian.com/environment/2012/jan/19/fossil-fuels-sub-prime-mervyn-king 

iv http://www.ceres.org/press/press-releases/investors-ask-fossil-fuel-companies-to-assess-how-
business-plans-fare-in-low-carbon-future 

v Morningstar Inc. over groen beleggen: 
http://www.morningstar.be/be/news/112683/kleur-bekennen.aspx
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