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l(limaatdoelen 
worden steeds 
onhaalbaarder 

J e kunt verdedigen dat het klimaatbeleid begon in 
1992, toen regeringsleiders op de Earth Summit in 
Rio de Janeiro afspraken om de uitstoot van CO2 

omlaag te brengen. 
Sindsdien probeert de hele wereld door middel van 

windmolens, zonnecellen, biomassa en elektrische 
auto's de uitstoot te verlagen. Is het effectief? 

Het antwoord is dat de uitstoot sinds 1992 niet is ver 
laagd maar met 56 procent is toegenomen. 

Ook de internationale organisaties geven toe dat het 
klimaatbeleid niet werkt. De milieuorganisatie van de 
Verenigde Naties publiceerde enkele weken geleden een 
Emissions Gap Report waarin staat dat de snelle groei 
van 'duurzame' energie niet eens voldoende is om de 
wereldwijde groei van het energieverbruik bij te benen. 

Je zou verwachten dat iemand in de menigte roept 
dat de keizer geen kleren aan heeft, maar nee hoor, het 
klimaatbeleid wordt alleen maar aangescherpt. Doelen 
niet gehaald? Schepje er bovenop! Maar zelfs acht 
schepjes helpen niet. Duitsland heeft sinds 1990 de hoe 
veelheid hernieuwbare energiebronnen verachtvoudigd 
en de CO2-emissie is nauwelijks afgenomen. 

Ook de Nederlandse doelen zijn onhaalbaar, toont 
onafhankelijk onderzoeker Jacques Hagoort aan in zijn 
rapport De achterkant van de nationale klimaatdoelen. 
De Delftse oud-hoogleraar erkent dat de aarde opwarmt 
en dat dit voor een belangrijk deel 
door CO2 komt, maar analyseert 
nuchter dat wat het kabinet wil 
met de huidige technieken niet 
kan lukken. Heel misschien is een 
reductie van 49 procent in 2030 
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'met kunst en vliegwerk doenlijk', maar 95 procent re 
ductie in 2050 is 'in de verste verte niet uitvoerbaar'. 

Daartoe zou tussen 2030 en 2050 elke week een zon 
nepark ter grootte van het grootste zonnepark van 
Nederland (het Vlagtwedde-park) in gebruik moeten 
worden genomen en elke vijf maanden een windmolen 
park zoals het Borssele-windpark. Dan zouden de zon 
neparken in 2050 het oppervlak van de provincie Utrecht 
beslaan en de windmolenparken eenderde van de 
Noordzee. Dat gaat niet gebeuren. 

En wil Nederland op de rug van het atoom naar het 
fossielvrije paradijs in 2050 liften, dan moet om de vijf 
tien maanden een kerncentrale worden geopend, kali 
ber Hinckley Point C, zesmaal Borssele. Ook dat gaat 
niet gebeuren. 

Zowel het Klimaatakkoord als de Klimaatwet is dus 
onuitvoerbaar. 

Wat voor Nederland geldt, gaat ook op voor de 
wereld. Het gaat nooit lukken om die in 2050 te 

'decarboniseren', wat betekent dat er geen fossiele 
brandstoffen meer worden gebruikt. In rijke landen sla 
gen we er al nauwelijks in om de uitstoot te verlagen, 
laat staan in een land als India waar nog steeds 350 mil 
joen mensen niet over een stopcontact beschikken. 

Toch worden de onhaalbare doelen voortdurend 
onhaalbaarder. Er zijn immers groeperingen die zich als 
een rupsje-nooit-genoeg voeden met ontevredenheid. 
Actiegroep Extinction Rebellion bijvoorbeeld wil de CO2- 

uitstoot binnen zes jaar terug hebben naar nul. 
Dat beïnvloedt vervolgens weer de media. Zo schrijft 

de correspondent van NRC Handelsblad in Brussel dat 
het (onhaalbare) doel om Europa in 2050 'CO2-vrij' te 
hebben 'een vrij weinig ambitieus doel' zou zijn. 

Media beïnvloeden bestuurders en dus gooien die er 
nog meer schepjes bovenop. De voorzitter van de Euro 
pese Commissie, Ursula von der Leyen, op dit vlak geas 
sisteerd door Frans Timmermans (die hiervoor Diederik 
Samsam heeft aangetrokken, PvdA, slimme vent, jaze 
ker, maar wel ex-Greenpeace), wil een klimaatbank op 
zetten die met 1.000 miljard euro in tien jaar de energie 
transitie gaat versnellen. 

Er lijkt geen bestuurder te bestaan die durft te zeg 
gen: hoeveel honderden miljarden we ook in die bodem 
loze put vol windmolens, zonnecellen en biomassa 
storten, het werkt niet. Laten we dus eens wat anders 
proberen. Geef de universiteiten een deel van die 1.000 
miljard om met nieuwe oplossingen te komen. Thorium, 
kernfusie of iets totaal anders. 

Hoe dan ook moet de horizon naar achteren. Niet 
fossielvrij in 2050. Rond 2100 zou al een prestatie van 
jewelste zijn. • 

Hoeveel onze bestuurders ook in die bodem 
loze put gooien, het klimaatbeleid werkt niet 
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