
naar verwachting nagenoeg nihil. Dat is uiteraard wel van belang in een procedure 

waarin de vraag aan de orde is of de Staat onrechtmatig handelt door nationale 

emissies minder snel te reduceren dan Stichting Urgenda voorstaat. 
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9.25 Tot slot nog het volgende . De Staat heeft onderzocht wat de effecten zijn voor het 

klimaat van het realiseren door de Staat van een emissiereductie in 2020 van 25 of 

40% ten opzichte van 1990, in plaats van de 14- 17% waarvan is uitgegaan in eerste 

aanleg. Uit deze analyse volgt dat indien de Staat extra mitigatiemaatregelen neemt, 

waardoor een emissiereductie wordt gerealiseerd in 2020 van 25%, dit leidt tot 

" 75 Mton minder cumulatieve emissies en dat geeft circa 0,000045 oe minder 

gemiddelde wereldwijde opwarming tot 2100." 

Indien wordt uitgegaan van een emissiereductie in 2020 van 40%, leidt dat tot 

240 Mton minder cumulatieve emissies en circa 0,00014 minder opwarming 

tot 2100." 

Zie Memo Ministerie van Infrastructuur en Milieu, 'Kiimaateffecten van het 

vonnis van de rechtbank Den Haag', 18 maart 2016, p. 3 (prod. St. 69). 

9.26 In de memo van het ministerie wordt dan ook het volgende geconcludeerd: 

In ieder gev al zij n de effecten op de opwarming door dergelijke bijdragen niet 
te meten, vast te stellen of te toetsen, en er is wetenschappelijk gezien dus 
geen enkel bewijs dat hiermee ' gevaar ', hoe gedefinieerd ook, signif icant wordt 
vermeden op een schaal die van betekenis is voor de t weegradendoelstelling of 
enig andere doelstelling op mondiaal niveau. 

9.27 Het voorgaande wordt bevestigd door het KNMI en het PBL, die op verzoek van de 

Staat zijn nagegaan wat de effecten zijn voor het klimaat indien wordt voldaan aan het 

reductiebevel zoals neergelegd in het Vonnis - 25% in 2020 ten opzichte van 1990 -

dan wel indien uit wordt gegaan van de door Stichting Urgenda geformuleerde eis van 

40% in 2020 ten opzichte van 1990: 

Het antwoord op de gestelde vraag is eenvoudig uit te rekenen aan de hand van 
beschikbare klimaatmodellen . Het effect van het beperken van emissies in 
Nederland conform de eis (40%) of het vonnis {25%} in de Urgenda zaak op de 
opwarming van de aarde is bijzonder beperkt. Gegeven de bestaande 
onzekerheidsmarges in de gehanteerde klimaatmodellen kan er als gevolg daarvan 
geen wetenschappelijk onderbouwde uitspraak gedaan worden over de gevolgen 
voor het klimaat. 
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