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Geachte leden van het GMT, 
 
Wij maken ons grote zorgen. Het laatste IPCC-rapport [1] maakt duidelijk dat we ons op een 
kruispunt bevinden. Óf we gaan nu eindelijk ons beleid en gedrag drastisch aanpassen, óf de 
gevolgen van klimaatontwrichting worden onbeheersbaar. De inspanningen van overheden 
wereldwijd, ook in Nederland, blijven echter ver achter bij wat nodig is. 
 
Ook de gemeente Amsterdam neemt niet de maatregelen die noodzakelijk zijn om een leefbare 
toekomst in deze stad veilig te stellen. In het nieuwe coalitieakkoord staat een doel van 60% 
reductie van de CO2-uitstoot in 2030 (ten opzichte van 1990). Dat lijkt veel, maar is 
onvoldoende om onder de kritische grens van 1,5 graad opwarming te blijven [2]. Een veel lager 
tussendoel, van 5% reductie in 2025, blijken we niet eens te halen. Volgens de laatste 
gemeentelijke klimaatrapportage [3] koersen we op een reductie van slechts 2% in 2025. 
Amsterdam is een van de kwetsbaarste metropolen van de opwarmende wereld. Je zou 
verwachten dat we ook een van de meest vooruitstrevende metropolen zijn om een verdere 
escalatie van de klimaatcrisis te voorkomen. Maar dat is niet het geval. 
 
Velen van ons leven zelf in of vlakbij deze stad. Met onze partners, kinderen, vrienden. Wij en zij 
verkeren in gevaar. Als ambtenaar hebben we bovendien een ambtseed afgelegd. We moeten er 
zijn voor de Amsterdammer. Ook hebben we beloftes gedaan over hoe om te gaan met situaties 
waarin onze integriteit en geloofwaardigheid als ambtenaar in het geding zijn. 
 
Daarom is het noodzakelijk dat we ons nu luid en duidelijk uitspreken naar onze ambtelijke 
leiding: 
Wij kunnen ons niet meer verenigen met het klimaatbeleid, de uitvoering daarvan en de 
prioriteit die de gemeente Amsterdam eraan geeft, omdat dit geen recht doet aan wat 
Amsterdamse burgers van hun bestuur mogen verlangen. Wij roepen jullie dan ook op om direct 
de enorme gaten te dichten die nu nog zitten tussen de bestuurlijke ambitie, daadwerkelijke 
resultaten en de fysieke werkelijkheid. 
 
Amsterdam moet voorop lopen. Uit welbegrepen eigenbelang, maar ook omdat dat past bij wie 
we zijn. Heldhaftig, vastberaden en barmhartig. 
 
1 https://news.un.org/en/story/2022/02/1112852  
2 https://www.showyourbudgets.org/?country=netherlands  
3 https://www.amsterdam.nl/wonen-leefomgeving/duurzaam-amsterdam/publicaties-
duurzaam-groen/klimaatrapportage-2022  
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