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Herziening en herziening van de bruinkoolplanning in NRW: inleiding van een toetsings- en 
herzieningsprocedure overeenkomstig artikel 30 van de nationale planningwet van NRW ter correctie 
van het leidende besluit van 2021: "Nieuwe perspectieven voor de bruinkoolwinningsregio in Rijnland 
 
 
Geachte dames en heren van de Commissie verzoekschriften,  

Wij roepen u hierbij op de bruinkoolplanning in NRW te evalueren en te herzien of de bevoegde autoriteit 
hiertoe opdracht te geven. Naar onze mening moet met name het kernbesluit 2021: "Nieuwe 
perspectieven voor de bruinkoolwinning in Denemarken" worden herzien. 

De essentiële juridische en feitelijke uitgangspunten voor de planning van de bruinkoolwinning in NRW zijn 
veranderd, zodat artikel 30 van de nationale planningwet van NRW moet worden toegepast. Het 
richtinggevend besluit van 2021 moet worden herzien en naar beneden worden bijgesteld wat betreft de 
toegestane hoeveelheden bruinkool die mogen worden gewonnen. 

In de aanloop naar de bovengrondse mijn van Garzweiler moet onmiddellijk een ontruimings- en 
sloopmoratorium worden afgekondigd, met name rond het dorp Lützerath. 

Rechtvaardiging 

Verander de wettelijke parameters: 

Met het zogenoemde "for Future-arrest" 1 BvR 2656/18 van het Federale Constitutionele Hof (1 ) is het 
begrip vrijheid opnieuw gedefinieerd. Het Bundesverfassungsgericht heeft ondubbelzinnig beslist dat ART 
20a GG een justitiabele norm is. De grondwettelijk verankerde bescherming van de bestaansmiddelen van 
toekomstige generaties moet daarom de norm zijn voor wetgeving en maatregelen van de uitvoerende 
macht. 

Met name in richtsnoer 2 b wordt de bijzondere zorgplicht van de staat en de wetgever ten behoeve van 
toekomstige generaties omschreven: "Indien er wetenschappelijke onzekerheid bestaat over voor het 
milieu relevante oorzakelijke verbanden, houdt de bijzondere zorgplicht die de wetgever krachtens art. 20a 
GG heeft, ook ten behoeve van toekomstige generaties, in dat rekening moet worden gehouden met reeds 
robuuste aanwijzingen voor de mogelijkheid van ernstige of onomkeerbare aantastingen." 

De feiten veranderen volgens de laatste wetenschappelijke bevindingen: 

In het 6e evaluatierapport van de Intergouvernementele Werkgroep inzake klimaatverandering (IPCC) (2 ), 
dat in augustus 2021 is gepubliceerd, worden veel onzekerheden weggenomen en wordt een zeer 
duidelijke samenvatting voor beleidsmakers gegeven ("Summary for Policymakers - SPM").  
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Met de publicatie van het 6e IPCC-evaluatierapport zijn de maximumhoeveelheden broeikasgasemissies 
die naar alle waarschijnlijkheid niet tot een oncontroleerbare opwarming van het klimaat zullen leiden, 
aanzienlijk naar beneden bijgesteld.  

De overstromingsramp in juli 2021 heeft ons alle gevolgen laten zien die nu al merkbaar zijn.  

Tegen deze achtergrond kan worden aangenomen dat de huidige versie van het richtinggevende besluit (3 
) niet aan de grondwettelijke normen voldoet en derhalve moet worden gewijzigd, zoals hieronder nader 
zal worden toegelicht. 

Aangezien de Bondsrepubliek Duitsland de klimaatbeschermingsovereenkomst van Parijs heeft 
geratificeerd en de naleving van de 1,5°C-grens een politieke en maatschappelijke consensus is, moet de 
Landtag van NRW op basis van deze laatste bevindingen maatregelen nemen overeenkomstig artikel 30 
van de Landesplanungsgesetz van NRW.  

Om verder verlies van mensenlevens en bestaansmiddelen met miljardenschade in NRW te voorkomen en 
te voldoen aan de leidende beginselen van het "voor de toekomst"-arrest, moet de wetgever uitgaan van 
de hoogst mogelijke waarschijnlijkheid van 83% en de laagst mogelijke temperatuurgrens van 1,5°C uit het 
6e IPCC-beoordelingsrapport. Dit is in het bijzonder in overeenstemming met richtsnoer 2d van het "voor 
de toekomst"-arrest. Daarin wordt opgeroepen de stijging van de gemiddelde temperatuur wereldwijd te 
beperken tot 1,5°C.  

Bovendien moet de deelstaat NRW volgens richtsnoer 4 "tijdig een begin maken met de overgang naar 
klimaatneutraliteit". Concreet betekent dit dat er in een vroeg stadium transparante doelstellingen voor 
verdere broeikasgasreductie moeten worden geformuleerd, die richtinggevend zijn voor de noodzakelijke 
ontwikkelings- en uitvoeringsprocessen en deze een voldoende mate van ontwikkelingsdruk en 
planningszekerheid geven".  

Dit betekent onder meer dat de toegestane bruinkoolproductievolumes aanzienlijk moeten worden 
verlaagd.  

Tabel 5 in bijlage 1 van de leidende beschikking 2021 heeft betrekking op de verwachte 
bruinkoolproductiebehoeften in het Rijnlandse mijngebied tot 2038. Met de publicatie van het 6e IPCC-
beoordelingsrapport moeten de productievolumes als aanzienlijk te hoog worden geclassificeerd om de 
naleving van de klimaatbeschermingsovereenkomst van Parijs te waarborgen.  

Als de resterende budgetten voor de bovengrondse mijnen van Hambach en Garzweiler worden berekend 
op basis van tabel SPM.2 van het 6e IPCC-evaluatierapport, blijft er een restbudget voor kooldioxide van 
0,1 gigaton over voor een grenswaarde van 1,5°C met een doelwaarschijnlijkheid van 83%.  

Dit komt overeen met een maximale onttrekking van 100 miljoen ton bruinkool voor de twee 
bovengrondse mijnen Hambach en Garzweiler vanaf 01.01.2020.  

De berekening is analoog aan de verklaring over het ontwerp van het richtinggevende besluit "Een 
duurzaam perspectief voor het Rijnlands mijngebied" van Ouders voor Toekomst DUITSLAND e.a.. (4) en 
wordt als volgt afgeleid:  

Op basis van de bovengenoemde tabel SPM.2 bedraagt het resterende mondiale broeikasgasbudget 
(zonder bijkomende gevolgen voor het aardsysteem) 300 gigaton kooldioxide-equivalenten vanaf 
01.01.2020.  

Bij een verdeling volgens de bevolkingssleutel bedraagt het Duitse restbudget 3 gigaton kooldioxide-
equivalenten met een aandeel van 1,1% van de wereldbevolking.  
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De met bruinkool gestookte elektriciteitsproductie van de bovengrondse mijnen van Hambach en 
Garzweiler is verantwoordelijk voor ongeveer 4% van de uitstoot van broeikasgassen in Duitsland. 
Uitgaande van de gebruikelijke vuistregel dat 1 ton bruinkool 1 ton CO2 uitstoot wanneer het in 
elektriciteit wordt omgezet, resulteert dit in een maximaal productievolume van 100 miljoen ton bruinkool 
uit de twee bovengrondse mijnen vanaf januari 2020.  

Voorts behouden wij ons het recht voor om onze bezwaren te doen gelden op grond van artikel 67 of 68 
van de grondwet van de deelstaat Noord-Rijnland-Westfalen. 

Met vriendelijke groet 

Näide Échantillon 
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