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College 1: 
De Aarde uit balans

23 mei
19.00 uur

Programma
Collegereeks De Klimaatkwestie:

 

College 2: 
Het Klimaatdebat 

College 3:
De Klimaatzaak

College 4:
De

Klimaattransitie



Het eerste college draagt de titel ‘De Aarde uit balans’ en deelt inzichten uit de
klimaatwetenschappen die zullen helpen om de huidige klimaatverandering te duiden.
Het gaat hier om vragen als: Merken we in Nederland al iets van klimaatverandering?
Hoe uniek is zo’n veranderend klimaat nu eigenlijk? Wat is het broeikaseffect en wat
heeft CO2 daarmee van doen? Waarom is het zo lastig te voorspellen hoeveel
klimaatverandering we krijgen onder een bepaalde hoeveelheid uitstoot?

College 1 op 9 mei:
De Aarde uit balans

Wat is er gebeurd met het 'Mirakel van Amsterdam'? 

College 2 op 16 mei:
Het Klimaatdebat

Het tweede college heet ‘Het Klimaatdebat’ en zal gaan over de rol die
klimaatverandering inneemt in het maatschappelijk debat. Aan bod komt onder meer
de vraag wie er verantwoordelijk zijn voor de klimaatcrisis en wie het voortouw
(zouden) moeten nemen bij het oplossen daarvan. De discussie ligt aan de basis van
het Klimaatakkoord van Parijs, dat een verder onderwerp van gesprek zal zijn. 



Het derde college, ‘De Klimaatzaak’, focust zich op één specifieke rechtszaak, namelijk de
rechtszaak van Stichting Urgenda tegen de Staat. Deze rechtszaak schiep een precedent
voor tal van andere klimaatrechtszaken wereldwijd die overheden en grote vervuilers
middels de rechtsgang proberen te houden aan gemaakte klimaatafspraken.
De zaak roept tal van interessante vragen op, bijvoorbeeld hoeveel beleidsruimte de
overheid toekomt bij het uitvoeren van de klimaatafspraken en waar de grenzen liggen
van de Nederlandse verantwoordelijkheid om de klimaatcrisis op te lossen?

College 3 op 23 mei:
De Klimaatzaak

Wat is er gebeurd met het 'Mirakel van Amsterdam'? 

College 4 op 30 mei:
De Klimaattransitie

Het afsluitende college, getiteld ‘De Klimaattransitie’, zal ingaan op het
klimaatbeleid in Nederland. Hoe is het klimaatbeleid in Nederland geregeld? Op
welke manier wilt Nederland verduurzamen? En tot slot gaan we in discussie over
wat u zelf kunt doen voor het klimaat. 


