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Inhoud

Wat is het IPCC en waarom het 1.5°C rapport?

Hoofdboodschappen over 1.5°C

Wat is het verschil tussen 1.5°C en 2°C?

Wat vergt 1.5°C en wat is de rol van biomassa? 

Hoe duurzaam zijn 1.5°C emissiepaden? 

Hoe zit het met CO2-verwijdering (‘negatieve emissies’)?



Achtergrond van het Special Report over 1.5°C

Parijsakkoord: “well below 2ºC” en “make efforts” for 1.5ºC

Landen hadden Nationally Determined Contributions (NDCs) opgestuurd, maar… 

(COP21)

• “…notes that much greater emission reduction efforts will be required than those 

associated with the intended nationally determined contributions” 

“Invites the Intergovernmental Panel on Climate Change to provide a special 

report in 2018 on the impacts of global warming of 1.5ºC above pre-industrial 

levels and related global greenhouse gas emission pathways” (COP21 decision, 

para 21)

Deadline: COP24 (Katowice, november

2018): eerste keer dat de partijen van het 

Parijsakkoord de balans opmaken over hoe 

het gaat



= Lead Author meetings

Special Report on Global Warming of 1.5°C (SR1.5)

Ca. 3000 

comments op 

Chapter 4

Ca. 4400 

comments op

Chapter 4

• Mondiaal niveau, verschil

1.5 en 2C

• Korte tijd (1.5 jaar) 

vanwege Katowice 

deadline

• Literatuur in beweging; 

heel veel en heel weinig

• Hoge verwachtingen en 

politieke druk

• Heel, heel veel

commentaren (waar het 

rapport beter van is 

geworden)



What comments look like



Summary for Policymakers approval: 1 to 6 October 2018

Image: ENB. Plenary

room in Incheon, Korea
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The report in numbers

91 Authors from 40 Countries 

133 Contributing authors

6000 Studies 1 113 Reviewers

42 001 Comments



Belangrijkste boodschappen

We zitten al op 1°C opwarming

We kunnen de opwarming nog beperken tot 1.5°C maar 
dit vergt veranderingen op nooitvertoonde schaal

Ashley Cooper / Aurora Photos

Opwarming beperken tot 1.5°C heeft duidelijke
voordelen

Opwarming beperken tot 1.5°C gaat hand in hand met 
andere maatschappelijke doelen

Met het huidige tempo overstijgen we 1.5°C tussen
2030 en 2052



Photo courtesyOve Hoegh-Guldberg

Bij 2°C stijging: 
vrijwel alle koraal
weg. Bij 1.5°C nog 
10-30% over



© Ashley Cooper / Aurora Photos

Bij 2°C: 10 cm meer
zeespiegelstijging
dan bij 1.5°C in 2100. 
Langere termijn meer

Keerpunt irreversibel
afsmelten landijs ergens
tussen 1.5 en 2°C



Bij 2°C volledig zeeijsvrije
Noordpool iedere 10 vs. 
iedere 100 jaar bij 1.5°C

In 2050 lopen 
honderden 
miljoenen mensen 
meer risico’s bij 2°C
dan bij 1.5°C



Opgave voor broeikasgasemissies

• Voor 1.5°C moeten mondiale CO2 emissies in 2030 
ongeveer 45% lager zijn dan in 2010

• Voor 1.5°C moeten mondiale CO2 emissies ‘netto
nul’ zijn 2050

• Weinig verschil voor niet-CO2 emissies; al maximaal
bij 2°C

25% voor 2°C

Voor 2°C is dat rond 2070

Gerhard Zwerger-Schoner / Aurora Photos



Emissiepaden voor CO2 en andere “forcers”



Systeemtransities nodig

• Zelfs met collectieve persoonlijke acties lukt het niet
om 1.5°C te halen

• Opwarming beperken tot 1.5°C vergt
systeemtransities en CO2 verwijdering

Energy systems transition

Land and ecosystems transition

Urban and infrastructure system transition

Industrial system transition

Peter Essick / Aurora Photos

Carbon dioxide removal

• Mitigatie- en adaptatieopties binnen deze
systeemtransities in samenhang



We hebben nog iets te kiezen: vier verschillende paden



Veranderingen in energiebronnen en -dragers

Ter vergelijking: landbouw (2016): 4900 miljoen ha 
(Wereldbank data)



Wat bepaalt of we het kunnen halen?

• Finance & investment

Peter Essick / Aurora Photos

• Policy instrumentation
• Een mix aan instrumenten
• CO2-beprijzing niet zaligmakend

• Gedrag en acceptatie, ook publieke steun

• Technische innovatie – overal!

• Governance: Samenwerking tussen verschillende
actoren

• Institutionele capaciteit
• In overheid (ook lokaal), bedrijven, gemeenschappen

en financiele sector

• Mondiale investeringen ca. 2.5% omhoog
• Shift van fossiel naar lage-emissie



IPCC SR1.5 over biomassa & BECCS

Beperkt in SR1.5, op diverse manieren beschouwd:

1. Geintegreerde modellen: 

• Biomassa is nul-CO2, BECCS is CO2-negatief. Vooral tweede-generatie

• Elektriciteit, brandstof, feedstock voor chemische industrie, biogas, etc.

• Top-down beperkingen op landgebruik (bv. niet op ontbost land) 

• Landgebruik en impacts worden op diverse manieren meegenomen

• Grote range inschatting potentieel en gebruik

• BECCS beperken = meer biomassagebruik en mogelijk meer negatieve impacts

IPCC Special Report on Land

Goedkeuring begin augustus

Completere assessment van 

interacties2. Bottom-up/haalbaarheidsassessment

• Biomassa is nul-CO2
, BECCS is CO2-negatief

• Impacts, ‘governance’ en implementatievragen meewegen

• Potentielen worden lager door meer beperkingen

… maar dat geldt voor veel andere opties ook



Is 1.5°C eigenlijk wel goed voor duurzame ontwikkeling? 



Interactie mitigatieopties en Sustainable Development Goals



We hebben nog iets te kiezen: vier verschillende paden



CO2-verwijderingsopties in het SR1.5

Inspired by UNEP EGR 2017 

Natural

Afforestation & 
reforestation

Biochar

Soil Carbon 
Sequestration

Natural & 
technological

Bio-energy and CO2

capture and storage 
(BECCS)

Technological

Enhanced 
Weathering

Direct Air CO2

Capture and Storage 
(DACCS)

BECCS en afforestation/reforestation zitten in de modellen, de andere opties niet



Hoe haalbaar zijn de opties in systeemtransities?

Zes dimensies van 
“haalbaarheid”

Resultaat: 
• Waar kan een

beleidsmaker of beslisser
beginnen? 

• In welke dimensies zitten
barrieres?

• Waar weten we nog 
onvoldoende? 



Haalbaarheid van opties voor CO2-verwijdering

Mitigation 
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Context

Bioenergy with 

CCS

Robust Medium Depends on biomass availability, CO2

storage capacity, legal framework, 

economic status and social acceptance 

Direct Air 

Capture and 

Storage

Medium Medium Depends on CO2-free energy, CO2 storage 

capacity, legal framework, economic 

status and social acceptance

Afforestation & 

reforestation

Robust High Depends on location, mode of 

implementation, and economic and 

institutional factors

Soil carbon 

sequestration & 

biochar

Robust High Depends on location, soil properties, 

time span

Enhanced 

weathering

Medium Low Depends on CO2-free energy, economic 

status and social acceptance



Biomassa nodig voor 1.5°C-paden, maar….

• Beperkbaar door energie- en materiaalvraag mondiaal

• Landgebruik- en andere effecten duidelijk in beeld

• Flexibiliteit en negatieve emissies groot voordeel

• Modellen geven veel variatie, maar meeste zetten veel

biomassa in, vooral voor CO2-verwijdering

• IPCC rapport over land (augustus 2019) geeft meer

antwoorden


