
13 highlights uit het
 Online Seminar 

‘Wat betekent het IPCC- 
rapport voor Overijssel?’

The Intergovernmental Panel on Climate Change is onderdeel van de VN. Het 6e 
IPCC-rapport is een samenvatting van duizenden bestaande artikelen. De we-
tenschappelijke gemeente reviewt het rapport veelvuldig. Het is door alle overhe-
den in de VN afgetekend als waarheid (19 min 07).
 
Het wetenschappelijke bewijs is ondubbelzinnig: klimaatverandering is een be-
dreiging voor het menselijk welzijn en de gezondheid van onze planeet. We 
hebben nog een hele kleine ‘window of opportunity’ om binnen de 1,5 graad 
opwarming te blijven en een leefbare toekomst veilig te stellen (23 min 35).
 

In 2020 stelden wetenschappers dat we nog maar 200 gigaton CO2 kunnen uitsto-
ten om binnen de 1,5 graad opwarming te blijven. 
 

“We hebben te maken met een gigantisch probleem en een gigantische urgentie. De 
uitstoot moet razedsnel omlaag om te voorkomen dat we allerlei rampen op ons afkrij-
gen.” - Maarten van Aalst
 

Op basis van harde waarnemingen weten we dat het klimaat de laatste decennia razend-
snel aan het opwarmen is. Dit komt overduidelijk door menselijk handelen. Daar zijn 
allerlei bewijzen voor: zo zien we in de afgelopen tien jaar, naast stijgende gemiddelde 

temperaturen, ook steeds meer extreme weersomstandigheden (20 min 09).
 

We zien op steeds meer plaatsen extreme hitte, extremere regenval en droogte. Het is 
duidelijk dat dit patroon alleen maar zal doorzetten met een ‘aan zekerheid grenzende 

waarschijnlijkheid’.
 

 De opwarming van de aarde tast veel ecosystemen al dramatisch aan en raakt jaarlijks 
miljarden mensen (26 mn 08). De gevolgen worden steeds grilliger. Delen van de wereld 
zullen onleefbaar worden, bijvoorbeeld door te hoge temperaturen of overstromingen (32 

min 03).
 

Direct merken we er nog niet allemaal even veel van, maar indirect hebben we er steeds 
meer last van. Voedselzekerheid komt steeds verder onder druk te staan en we krijgen te 
maken met waterschaarste. Ongeveer een miljard mensen wonen dichtbij zee of op 

kwetsbare eilanden en zullen gedwongen worden om te emigreren (32 min 38).
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Er bestaat geen gouden bullet om de uitstoot snel 
omlaag te krijgen, maar stadsbesturen moeten op 
alle fronten tegelijk veel sneller en ambitieuzer 

aan de slag.
  

Wat betreft klimaatadaptatie: Er is veel dat we kunnen doen om ons aan te 
passen aan de gevolgen van de opwarming van de aarde. Adaptatie beperkt de ge-
volgen en heeft ook andere voordelen. Adequate waarschuwingssystemen 
redden tegenwoordig miljoenen levens. 

Er bestaan echter grenzen aan de adaptatie, vooral als meerdere gevolgen van 
klimaatverandering op elkaar gaan inspelen. In Duitsland zagen we dat rampen ons 
zo kunnen overrompelen, dat we verstijven. Het zijn incidenten die nooit eerder 
gebeurd zijn en die we ons moeilijk kunnen voorstellen. 
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“Er liggen genoeg rapporten en het is nu vooral tijd om 
daarop te handelen. Bij elke beleidsmaatregel 
moeten we bedenken: draagt dit bij aan de reducering 
van de uitstoot. Milieu en energie als een apart dinge-
tje in je beleid zien is echt achterhaald.” - Tijs de Bree 

(38 min 50).
 

We moeten goed voorbereid zijn om te kunnen impro-
viseren wanneer dat nodig is (52 min 00). In de prak-
tijk blijken we vaak niet goed voorbereid op natuur-
rampen (14 min 06). Goed voorbereid zijn is extra 
moeilijk, omdat het weer steeds onvoorspelbaarder 
wordt. Zijn we echt klaar voor noodsituaties?


