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Voor u ligt het boekje
van de zestiende
Enneüs Heermalezing.
De vaste lezers
onder u zijn gewend
op deze plaats de
bespiegelingen van
Pauline Meurs te
lezen. Twaalf jaar
lang was zij een
inspirerend voorzitter
en gespreksleider van
de Heermalezing.
Vorig jaar heeft zij
afscheid genomen.
Op deze plek wil ik
haar heel erg bedanken
voor de sprankelende
en erudiete manier
waarop zij ons door een
groot aantal relevante
maatschappelijke thema’s
heeft geleid.

op de goede weg, maar er is geen reden
tot tevredenheid of zelfgenoegzaamheid.
Marjan heeft ons duidelijk gemaakt
dat het echt sneller moet. Eenvoudig is
die transitie niet, dat bleek ook uit de
betogen van de twee reflectanten, Herman
Philipse die de internationale dimensie
aanstipte en Jan Jonker die inging op de
sociale aspecten van verandering. Maar
het kan wel. De aansporing van Marjan
Minnesma is misschien precies wat we
nodig hebben om inventiever te worden in
onze oplossingen en net dat stapje extra te
zetten.

maar in de keuze van thema’s blijven
we vasthouden aan ons uitgangspunt.
We kiezen voor de verdieping van een
maatschappelijk relevant thema, gevolgd
door een gesprek dat ertoe doet.

Voorwoord
Rob Haans

Wij zagen ons niet alleen genoodzaakt
om op zoek te gaan naar een nieuwe
gespreksleider, maar ook naar een nieuwe
locatie. Wij zijn erg blij met Inge Diepman,
die met haar open en natuurlijke stijl de
lezing presenteerde alsof ze dit al jaren
deed. Het groene circulaire paviljoen
Circl hebben we als locatie uitgekozen
bij het thema van dit jaar, Daadkracht
voor Duurzaamheid. In vorm en locatie
voeren we af en toe een aanpassing door,
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Duurzaamheid is wellicht het meest
urgente maatschappelijke thema dat er
is. Duurzaam omgaan met de aarde is de
grootste uitdaging voor de mensheid, de
komende twintig jaar. Die uitdaging geldt
ook voor de Alliantie. Tegelijkertijd hebben
wij te maken met de fundamentele
behoefte van mensen om goed te kunnen
wonen. Op een plek waar je gezond en
comfortabel kunt leven, samen met
anderen. De Alliantie wil mensen zo’n
thuis bieden. Zonder de aarde en onze
natuurlijke bronnen uit te putten. Daarom
ondersteunen en versnellen wij de transitie
naar een duurzame wereld. En maken we
ons hard voor duurzame bouw, mobiliteit,
energie en circulaire economie.

Ik wens u veel inspiratie bij het (na)lezen
van de lezing en de reflecties. Ik hoop dat u
er net zoveel aanmoediging tot duurzaam
gedrag uithaalt als wij.

Rob Haans

Directievoorzitter de Alliantie

Ik ben erg blij dat Marjan Minnesma
bereid was de Enneüs Heermalezing van
dit jaar uit te spreken. Marjan Minnesma
is een vrouw van daden. Het bleef dan
ook niet bij een analyserend betoog,
maar eindigde in een oproep tot actie. Die
oproep richtte zich tot een ieder van ons
als individu en tot ons als sector. Wij zijn
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Daadkracht voor
Duurzaamheid
Marjan Minnesma
Directeur Stichting Urgenda
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kan het alleen. We zullen met zijn allen de
turbo erop moeten zetten. Tegen de tijd
dat u denkt, nu ben ik bijna depressief, dan
komt het positieve deel. Twee derde van
de lezing gaat over dat het kan, hoe het
kan en wat er allemaal al gaat gebeuren,
waardoor u hopelijk toch blij naar huis
gaat. Maar wel met een alarmbel in het
achterhoofd.

Ik ben vereerd dat ik deze lezing mag
geven. Ik heb meneer Heerma niet zelf
gekend, maar ik ken hem natuurlijk wel
uit de kranten en van TV. Toen ik dit aan
het voorbereiden was, vroeg ik mij af of
wij overeenkomsten hebben. Ik neem
aan dat hij ooit in de politiek is gegaan
omdat hij iets maatschappelijk relevants
wilde veranderen. Ik denk dat dat de grote
overeenkomst is tussen ons.
Ik ben superbezorgd over wat er gaat
gebeuren en ik hoop dat ik kan helpen om
iets te veranderen. Ik vind het ook leuk om
dingen zelf te doen, dus daarom hebben
wij ook als eerste gepionierd om anderen
te laten zien: kijk het kan wel, doe ons
maar na! Maar ik probeer ook door middel
van verhalen de relevante mensen ervan te
overtuigen dat ze net iets harder moeten
lopen dan ze misschien van plan waren. In
het begin vertelde ik alleen maar positieve
verhalen over wat er allemaal al kan. Dan
zeiden mensen: ‘hartstikke leuk’ en dan
gingen ze naar huis en veranderde er
helemaal niets. Dus ik heb op een gegeven
moment mijn strategie veranderd. Ik ga
eerst vertellen over de urgentie, omdat
ik hoop dat dat ertoe leidt dat u morgen
denkt: mmm, misschien toch niet 2050,
maar 2030. En wat kan ík doen om die
versnelling te bewerkstelligen? Ik hoop
dat het veranderingen in gang zet en ik
hoop ook dat u daarmee de mensen in
uw omgeving meeneemt, want niemand

Een ander tijdperk
Wij zijn in een nieuw tijdperk aangeland
en als je over miljoenen jaren terug
gaat kijken, dan zie je dingen die je in
andere tijdperken niet zag. Dat zal voor
ons waarschijnlijk plastic en cement
zijn en een aantal andere dingen.
Daarom zijn de aardwetenschappers
nu met elkaar in discussie of er een
nieuw tijdperk is aangetreden. Ik denk
dat we kunnen constateren dat wij
als menselijke soort zoveel met elkaar
veranderen, dat het terug te zien zal zijn
over honderdduizenden jaren, maar ook
dat de verandering in zo’n tempo gaat,
dat we achteraf zullen zeggen dat we
het anders hadden moeten doen. We
hebben nu nog een kort tijdsbestek van
twintig tot vijfentwintig jaar waarin we
een aantal zaken kunnen keren. Daarna
zijn een heleboel dingen onomkeerbaar
geworden. Ik hoop dus, met name op het
onderwerp klimaat waar ik het vandaag
over ga hebben, dat u gaat helpen om dat
te veranderen.
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Het is belangrijk om te weten dat
klimaatverandering met name komt door
CO2. Er zijn ook andere broeikasgassen,
maar die breken iets sneller af en CO2 blijft
gewoon honderden jaren hangen. Het
overgrote deel daarvan belandt in de lucht.
Dat zorgt voor die verhoogde temperatuur.
We hebben ‘mazzel’ dat ook een heel groot
deel in de oceaan is beland, maar die zijn
daardoor wel een derde zuurder dan ze
waren in 1850. Dat is niet zo bevorderlijk
voor koraal en heel veel andere wezens in
de zee. Een ander deel wordt opgenomen
door de bomen. Het is best wel een
delicaat systeem: als het ene wat omhoog
gaat, gaat het andere iets omlaag. Dat
maakt het soms ook moeilijk om precies te
definiëren wat extra uitstoot veroorzaakt,
want het belandt niet allemaal meteen
in de lucht. Het belandt voor een deel ook
in de oceanen, die op dit moment steeds
meer verzadigd raken. Wetenschappers
komen erachter dat ze niet meer zoveel
opnemen als vroeger, dus dan gaat het
direct de lucht in.

eilandstaatjes hebben toen heel hard
campagne gevoerd. Zij wisten dat ze
bij twee graden helemaal niet op hun
eilandjes kunnen blijven en dat 1,5 graad
het absolute maximum is. Door die lobby is
de uitkomst van Parijs dat de temperatuur
niet verder mag oplopen dan 1,5 graad ten
opzichte van het begin van de industriële
revolutie, dus zeg maar 1850. In Parijs
is niet een doelstelling in termen van
percentages geformuleerd, hoewel veel
politici zeggen dat Parijs neerkomt op
veertig procent reductie in 2030. Dat is
daar niet gezegd. De meeste percentages
die je hoort, zijn sowieso niet correct. In
Parijs is alleen maar gezegd, dat we de
temperatuur niet verder moeten laten
oplopen dan die 1,5 graad. Daar gaat mijn
verhaal over; als we dat echt menen, dan
moeten we in 2030 stoppen met alle
uitstoot en niet pas in 2050.
Stel dat je zou zeggen, ik wil die
temperatuur echt niet verder laten
oplopen dan 1,5 graad en ik wil met 66
procent zekerheid weten dat het daar ook
niet overheen gaat, dan zou je daar bij de
huidige emissies al in 2021 op uitkomen.
Dat is heel erg snel. Stel dat je dan met
elkaar zegt, we willen niet over die 1,5
graad heen en we gaan nu als een idioot
naar beneden, dan zou je in 2026 op nul
uitstoot moeten zitten en dan kan je onder
de 1,5 graad blijven. Nou ben ik best een
optimistisch mens, maar zelfs ik denk dat
wij dat niet halen. Dus ik heb gezegd, dan
vraag ik geen 66 procent kans op succes,

Van 2050 naar 2030
Ik was heel erg blij dat we in Parijs
überhaupt een overeenkomst kregen
tussen bijna alle landen van de wereld,
maar ook dat de doelen werden
aangescherpt. Eerder hadden we
als gemeenschap gezegd, dat we de
temperatuur op aarde niet meer dan
twee graden wilden laten oplopen. Veel
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maar 55 procent. Dan geef je jezelf iets
meer tijd en zo kom ik op die 2030. Dus
als je met zijn allen zegt, ik wil met vijftig
procent kans echt onder de 1,5 graad
blijven, dan heb je maar tot 2030 en dan
zit je op zoveel uitstoot dat je die 1,5 graad
gaat halen.
Waarom zeggen alle landen in de wereld
nou, we kunnen doorgaan tot 2050? Dat
komt omdat diezelfde grafieken ook
doorlopen en dan kom je in de negatieve
emissies terecht. Als je tot 2050 doorgaat
met uitstoten, dan ga je al ver over de
twee graden heen. Wat ze dan zeggen is,
dan gaan we daarna proberen om heel
veel CO2 uit de lucht te halen in de hoop
op een gegeven moment weer terug

te gaan naar twee graden opwarming
en misschien wel 1,5. Wat ze er niet bij
zeggen, is dat dat eeuwen duurt. Die
negatieve emissies, wat zijn dat voor
beestjes? Negatieve emissie betekent
bijvoorbeeld dat je heel veel bomen moet
planten om CO2 uit de lucht te halen. Als
je serieus werk wilt maken om weer terug
te komen op een niveau dat acceptabel
is, dan zou je alle landbouwgronden
van de wereld vol moeten zetten met
bomen. Dat lijkt mij niet haalbaar. Ik denk
dat er door klimaatverandering steeds
meer gebieden komen waar het droog
wordt en meer boeren een misoogst
zullen hebben. Daar ga je dus geen
bomen planten. Bovendien – en dat ziet u
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waarschijnlijk ook in het nieuws – komen
er steeds meer bosbranden, eerder in het
jaar en op plekken waar ze vroeger nooit
voorkwamen. Dus als wij al die bomen
gaan planten, is er totaal geen garantie dat
die ook blijven staan. Op het moment dat
die CO2 in de lucht zit, dan blijft het daar
honderden jaren, dus dit is best wel een
risicovolle strategie. Een andere manier
om negatieve emissies te veroorzaken
– als je het nog in de normale manieren
wilt houden – is je grond beter bewerken.
We hebben onze grond enorm verarmd
door een niet erg duurzame manier van
grondbewerking. Je bent echter tien jaar
bezig om één procent meer koolstof in de
bodem te krijgen. Als je vervolgens één
jaar aardappels plant, ben je het weer
kwijt. Dus dat is ook een tricky manier
om te proberen iets dat al fout was weer
terug te draaien. Dat is de reden dat ik
zeg, laten we alsjeblieft proberen om
niet terug te hoeven vallen op dat soort
risicovolle strategieën, maar laten we gaan
naar honderd procent duurzame energie,
oftewel nul uitstoot in 2030. Dat kan
namelijk nu nog wel.

andere broeikasgassen zijn wel een beetje
teruggelopen, maar CO2 niet. Die andere
broeikasgassen zijn soms sterker dan CO2.
Neem methaan, dat is zeker op de korte
termijn ruim tachtig keer sterker dan CO2,
maar breekt wel sneller af, in onder meer
CO2. Dus het grootste probleem is toch die
CO2-uitstoot. Die moet omlaag. Ik wil niet
heel negatief doen, maar we zitten echt
nog helemaal niet op de weg terug. Alle
verhalen uit Den Haag dat we lekker bezig
zijn, zijn helaas niet waar.
Als mensheid hebben wij 800.000 jaar
lang een hoeveelheid CO2 in de lucht
gehad die zat tussen de 180 en 280 CO2deeltjes in een miljoen luchtdeeltjes.
Dat noem je in het jargon ‘parts per
million’ ofwel ppm. Iedereen die zegt,
dat die ppm. toch altijd op en neer ging
en we sowieso om de 100.000 jaar een
ijstijd hadden, heeft gelijk. Alleen lagen
die schommelingen wel altijd in de
bandbreedte van 180 en 280 ppm. Sinds
die industriële revolutie zijn we dus
ontzettend omhoog gegaan. Inmiddels
zitten we al boven de 400 ppm en de
laatste keer dat we dat het hele jaar rond
hadden was drie miljoen jaar geleden.
Toen was de zeespiegel veertig meter
hoger, was er geen noordpool meer en
was het klimaat niet echt heel geweldig,
maar toen waren wij er ook nog niet.
Wat zeggen de beleidsmakers en politici?
Ga nog maar door tot 450 ppm, dat
moet wel kunnen. Op basis waarvan? De
meeste wetenschappers roepen dat dat

CO2-uitstoot loopt verder op
De mensheid is niet echt lekker op pad,
want wereldwijd loopt de CO2-uitstoot
nog steeds op. In Nederland ook. Alle
mooie verhalen van dit kabinet ten spijt
zitten we op dit moment nog steeds op
meer uitstoot van CO2 dan in 1990. De
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doen? Als je niet kunt blijven bestaan en
geen eten hebt voor je kinderen, dan ga
je op drift. Dan denk ik dat je naar het
noorden gaat. Wij zijn nu al in de stress
van één miljoen Syriërs, wat doen we met
zeshonderd miljoen mensen die op drift
gaan of tweehonderd miljoen mensen die
deze kant op komen? En dit is alleen nog
maar Afrika. Dan heb ik het dus niet over
die eilandstaatjes of mensen in Miami
of Boston. Alle laaggelegen gebieden
zijn bij twee graden gewoon niet meer
bewoonbaar. Dus dat maakt echt veel uit.
Wat ik zonet al zei over dat koraal: bij 1,5
graad blijft dat naar verwachting nog net
in leven, bij twee graden is dat allemaal
dood. Los van dat het koraal heel mooi is,
is het ook de kraamkamer van de zee en
heeft het een heel belangrijke functie in
het hele ecosysteem. Bij 1,5 graad heb je
nog een beetje ijs op de noordpool over,
bij twee graden is het allemaal weg in de
zomer. Dat noordpoolijs heeft een hele
belangrijke functie in allerlei stromingen
van lucht en water en daardoor kan het
hier in de toekomst weleens kouder gaan
worden. Het is dus niet in alle gevallen
‘global warming’, het kan net zo goed
kouder worden, maar het is hoe dan
ook ontwrichtend. Ik ben bijna door het
depristukje heen. Gaat het nog?
Als je kijkt naar de gemeten ijsmassa’s van
Groenland en Antarctica - dat is namelijk
wat de zeespiegelstijging veroorzaakt –
dan zie je dat het vrij stijl naar beneden
loopt. Dus het gaat wel op en neer, maar

niet verstandig is. Toch doen we het. Het
vervelende is dat heel veel wetenschappers
die in klimaat en energie zitten, niet
heel veel verstand hebben van land- en
bosbouw. Als je aan de landbouwmensen
vraagt: stel dat je straks van 450 ppm weer
terug wilt naar 400, wat betekent dat? Als
je 50 ppm minder wilt, moet je alle huidige
landbouwgrond vol zetten met bomen.
Als je verder terug wilt – eigenlijk zou je
op zijn minst naar 350 ppm willen - dan is
dat via die route helemaal onhaalbaar. Er
is dus alle reden om zo snel mogelijk terug
te gaan en de CO2-uitstoot niet verder te
laten oplopen naar 450 ppm.

Het verschil tussen leven en dood
Die eilandstaatjes hadden dat goed
bekeken, dus die hebben heel hard ‘1.5
to stay alive’ gepromoot, omdat zij
wisten dat twee graden echt te veel was.
Maar wat maakt dat nou uit? Heel veel
mensen denken, ach 1,5 graad of 2 graden,
lekker vaker naar het strand. Het maakt
heel veel uit. Dit komt allemaal uit die
wetenschappelijke rapporten die onder
dat klimaatverdrag zitten. Bij 1,5 graad
kunnen die mensen in dat gebied van de
sub-Sahara nog net blijven bestaan, bij
twee graden is er zo’n continue droogte
en zijn er voortdurende misoogsten dat
de mensen er niet kunnen blijven. Dat zijn
er nu tweehonderd miljoen, dat worden
er zeshonderd miljoen, volgens allerlei
VN-rapporten. Wat gaan al die mensen
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wel op en neer naar beneden. Dit is geen
toekomstmodel, zo is het op dit moment.
Dat betekent dat die zeespiegel vrij hard
omhoog blijft komen. De soorten op aarde
kunnen wel een beetje meebewegen met
klimaatgrenzen, maar niet zo snel als het
nu gaat. Er wordt verwacht dat als we in
dit tempo doorgaan, er nog eens vijftig
procent van de biodiversiteit verloren gaat
in deze eeuw. U zag deze week dat we al
75 procent minder insecten hebben. Dat is
een onderdeel, maar dat ging alleen over
hoeveelheid. Wat ik net noemde gaat over
soorten. Dus in hoeveelheid is dat nog heel
veel meer.
Uiteindelijk zitten we dus nog steeds op
de koers van vier graden opwarming deze

eeuw. Ik heb drie kinderen die deze eeuw
geboren zijn, dus die zouden in theorie
2100 kunnen halen. Ik zie het gewoon
voor me wat er gaat gebeuren als wij niets
doen. Dat is waarom ik zo’n haast heb en
waarom ik probeer om alles te doen om die
omslag te maken. Dit gaat dus niet over
drie, vier of vijf generaties, het zijn gewoon
je eigen kinderen. Ik denk dat als ik zelf
2050 haal – het zou zomaar kunnen – dat
het dan ook al een stuk ongezelliger is op
deze aarde, als we nu niet de komende
vijftien jaar die slag maken.

Waarom we toch niets doen
Dus de vraag is toch – en misschien kunt
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Het kan wél

u mij dat na afloop vertellen – waarom
willen mensen dit toch niet weten? Het
is volgens mij overduidelijk. Je ziet het
bij de NOS: permafrost smelt, weer een
bosbrand, weer een grote storm, het
allerwarmste jaar in deze eeuw… Het is
zo langzamerhand wel duidelijk. Waarom
moet dat water ons eerst tot de lippen
staan voor we gaan handelen, terwijl
we nu nog het geld en de mankracht
hebben om het te doen? Wat is dat in
ons? Waarom gaan we over vijftig jaar
terugkijken en denken dan, shit, als we
toen iets hadden gedaan, dan hadden
we nog wat kunnen redden? Ik vind dat
toch wonderlijk. Normaal gesproken heb
je de neiging om te zeggen: ik heb het
niet echt gedaan, het komt door anderen.
Je wilt het buiten jezelf plaatsen. Mijn
boodschap aan jullie is, breng het bij
jezelf. Iedereen op zijn eigen plek, want
niemand kan het alleen. Ook China,
Rusland en Amerika niet. Er worden nu
ook rechtszaken gevoerd in Amerika en die
Amerikanen zeggen precies hetzelfde als
de Nederlandse overheid: ik ben zo klein, ik
kan het klimaatprobleem niet veranderen.
Nee, maar wel als iedereen op zijn eigen
plek zijn deel doet. Dat is precies waarom
klimaatverandering zo ingewikkeld is.
Iedereen kan dat kleine stukje doen en
dan maken we samen het verschil, maar
iedereen denkt dat iemand anders het wel
doet. Mijn boodschap is: het kan nu nog,
dus laten we het in vredesnaam dan ook
met zijn allen gaan doen.

Nu komt het positieve deel van de middag.
Dit verhaal houd ik natuurlijk al een tijdje
en met name bij de energiemensen is
dan toch de eerste neiging om meteen de
dertig redenen op te noemen waarom het
níet kan. Dan zeggen ze: ‘Ja, Marjan, het
is wel heel urgent, maar we hebben dat
nog nooit zo snel gedaan of het is moeilijk
vanwege dit of dat.’ Ja, ik weet ook wel dat
het moeilijk is, maar ik wil weten, als we
het nou echt willen en in elke vezel voelen
dat dit moet, kan het dan? Want als het
natuurkundig niet kan, vooruit, dan wil ik
me er misschien wel bij neerleggen. Maar
als het vooral een kwestie is van dat we
het nog nooit zo snel hebben gedaan, dan
is dat gewoon niet een goede reden.
In de eerste versie van mijn boekje, vier
jaar geleden, had ik twee jaar besteed met
alle universiteiten PBL, TNO, zeg maar
iedereen die een beetje verstand had van
energie, om te kijken of het kan. Er zat
een energietransitie-model onder waarin
alles werd doorgerekend. Dat model was
gevalideerd en gemaakt samen met Shell,
NAM, Gas Terra, Gasunie, zeg maar alle
‘foutere’ partijen, maar ook goedgekeurd
door de groenere. Het was dus niet een
links of rechts model. In mijn ogen was
het zelfs een beetje archaïsch, want er
mocht niets in dat niet ten minste drie
jaar was gevalideerd. Dus er mochten
alleen windmolens in van drie megawatt,
terwijl die van acht megawatt er al waren
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en noem maar op. Zelfs in zo’n redelijk
behoudend model bleek dat het wel kan.
We kunnen het technisch. We hebben echt
niet nog eens tien jaar innovatie nodig; dat
is altijd zo’n mooi argument om het nog
even uit te stellen. We kunnen het met
de technieken van nu en natuurlijk wordt
het met innovatie goedkoper en wordt het
nog sneller, maar we kunnen het al met
de technieken van nu. We hebben genoeg
mankracht en we kunnen het ons nu nog
veroorloven. Dit jaar heb ik dat boekje
opnieuw uitgebracht. Ik ben heel veel van
die mensen weer opnieuw gaan bellen
en heb gevraagd: ik maak een update,
hoe staat het ervoor? Eerlijk gezegd was
ik zelf verbaasd over hoeveel er was
veranderd in vier jaar. Wat wij natuurlijk
allemaal wel zien, is dat windenergie
goedkoper is geworden en dat dat sneller
is gegaan dan iedereen dacht. Er waren
heel veel dingen die je niet zag, zoals de
groei van de deelauto’s. Vier jaar geleden
zeiden bijvoorbeeld alle specialisten dat
zwaarder vervoer niet elektrisch kan, dus
vrachtwagens konden alleen op bio-LNG.
Nu, vier jaar later, zegt iedereen over de
hele linie, dat ze het niet bij het rechte
eind hadden. Voor 2030 zijn ook de
vrachtwagens elektrisch, de hijskranen, de
tractors en noem maar op. Dat is heel snel
gegaan en dat geeft de burger ook weer
een beetje moed. Ik vond het ook leuk om
te merken dat die windenergiemannen, die
vier jaar geleden best meer wind wilden,
toen toch tegen mij zeiden: ‘Maar Marjan,

jij wilt wel heel erg snel’. Ja, dat moet ook.
Toen is ze nu belde, gaven ze toe dat ik
gelijk had. Het is inderdaad veel sneller
gegaan en het kan ook veel sneller. Je wilt
nu nog meer? Dat kan ook. Er begint een
zeker geloof te komen dat het wel degelijk
sneller kan. Dat vond ik bemoedigend.
Wij hebben het systeem bekeken vanuit
de premisse dat levering zeker moet zijn,
dus geen black-outs en ook geen systeem
voor de rijken, maar betaalbaar voor
iedereen. Dat zit erin. En het bleek dus,
dat als je het hele land transformeert naar
honderd procent duurzame energie, je en
passant 150.000 nieuwe banen schept.
We moeten al die huizen energieneutraal
gaan maken, er moet heel veel wind op
zee bijkomen, er moet van alles gaan
gebeuren wat nieuwe banen oplevert. Er
gaan natuurlijk ook banen van oud naar
nieuw, maar er zijn ook echt heel veel
meer banen nodig. Uiteindelijk bleek dat
die energievoorziening in 2030 dan ook
nog goedkoper is, dan als je door zou gaan
met olie, kolen en gas. Dat komt natuurlijk
omdat ons gas gewoon op is over
twintig jaar en dan moeten we het gaan
importeren en daar wordt het meestal
niet goedkoper van. Ook niet zekerder, als
iemand met de hand aan de kraan politiek
gaat bedrijven. Dan is het misschien wel
prettig als je je land op honderd procent
duurzame energie kan zetten. Je bent
dan zelf verantwoordelijk, maar je kunt
ook je prijsniveau voor langere termijn
garanderen. Wat kost ons dat? Dat kost
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twee kinderen en een eigen woning in
vijftien jaar uitgeeft aan energie? Dat is
35.000 euro. Dat is dus geld dat de meeste
mensen in vijftien jaar weggooien. Onze
vraag was: als ik dat bedrag naar voren
trek, kan ik dan voor 35.000 euro een huis
energieneutraal maken? Dan hebben die
mensen daarna geen energierekening
meer. We hebben inmiddels meer dan
vijftig huizen energieneutraal gemaakt.
Ik kan u zeggen: ja, dat kan. Dat betekent
dus dat we niet zo’n heel huis inpakken
met daken en wanden eromheen, zoals
andere stromingen in Nederland doen. Wij
isoleren alleen voor zover als nodig, dus
als er echt koudebruggen zitten of tocht of
enkel glas. Je hoeft een huis niet helemaal
potdicht te isoleren om toch een oplossing
te hebben om het huis energieneutraal te
maken. Vervolgens zitten we natuurlijk
vooral aan de installatiekant. We
moeten het dak maximaal benutten voor
zonnepanelen en als je genoeg dak hebt,
kun je ook nog zonneboilers erop plaatsen.
Uiteindelijk betekent het voor ieder huis
iets anders, want het hangt heel erg af
van je woonomstandigheid; heb je altijd
koude voeten of vijf vrouwen in huis die
altijd lang douchen? Dat maakt nogal uit,
dus de oplossing is ook per gezin anders.
Er zitten wel een paar constanten in.
Het komt vaak neer op zonnepanelen,
een warmtepomp, misschien nog een
elektrische geiser erbij voor bepaalde
delen van het jaar. We zijn ook van het
compartimenteren. Als je zegt, ik hoef op

ons één procent van het BNP per jaar. Dat
zijn de totale afschrijvingen van alles wat
we moeten doen: de warmtepompen, het
netwerk, alles bij elkaar opgeteld. Dit is dus
niet een zak geld waarvan ik zeg dat de
overheid dit maar even moet neerleggen
– zeg maar negen miljard per jaar – maar
dat is wat we samen op gaan brengen. U
maakt uw huis energieneutraal, u maakt
uw kantoor energieneutraal, uw volgende
auto is elektrisch, kortom iedereen gaat
zijn eigen stukje doen. Er zitten ook de
netwerkkosten en andere collectieve
kosten in, het is een totaalplaatje dat we
samen gaan oplossen, dus niet alleen de
overheid.
Als je dat wilt doen, waar liggen dan
de grote uitdagingen? De gebouwde
omgeving veroorzaakt ongeveer een derde
van de uitstoot, de industrie ook een derde
en mobiliteit ongeveer twintig procent.
Dat zijn de drie grote blokken waar je het
meeste aan moet doen. Vervolgens moet
je zorgen dat je datgene wat je aan energie
nodig hebt duurzaam gaat opwekken. Ik
loop er doorheen, met iets meer aandacht
voor wonen, gegeven de zaal, maar ik wil u
toch wel het complete plaatje geven.

Bouw: zoeken naar nieuwe partners
De nieuwbouw moet vanuit Brussel
sowieso energieneutraal worden, dus dat
is mooi, maar we willen natuurlijk dat
alle huizen energieneutraal gaan worden.
Wat denkt u dat een gemiddeld gezin met
15

heel veel plekken niet continu warmte
te hebben, dan kun je daar misschien
beter een infraroodpaneel ophangen. Dat
kost driehonderd tot vijfhonderd euro
en dat zet je alleen aan als je de ruimte
gebruikt. Dan probeer je het beneden wel
warm te maken met je warmtepompen,
speciale radiatoren en vloerverwarming.
Je moet dus soms kijken of je het anders
kunt organiseren dan we nu standaard
doen. Uiteindelijk blijkt dan dat het in
heel veel huizen gewoon kan. Die huizen
die net niet genoeg oppervlak hebben,
kunnen meedelen in een windmolen of
participeren in een zonneveld. Technisch
gesproken heet het dan klimaatneutraal
en niet energieneutraal, maar dan ben je
wel van het gas af en doe je het maximaal
mogelijke. Dit kan dus allemaal nu al. Ik
stel voor om de pensioenfondsen uit te
dagen om een groot fonds te maken waar
iedereen die nu in vijftien jaar dit bedrag
uitgeeft dat bedrag mag lenen en in
vijftien jaar weer terugbetaalt. Dan betaal
je hetzelfde bedrag terug dat je normaal
betaalt aan je energierekening. Je gaat er
per maand niet op voor- of achteruit en je
hebt wel een huis dat energieneutraal is
en na vijftien jaar zonder energierekening.
Ondertussen zijn dat soort huizen ook al
twintig procent meer waard geworden,
is gebleken. Ik zou ook Den Haag willen
uitdagen, want per jaar verhuizen er vier
à vijfhonderdduizend mensen. Dat is veel
meer dan ik had verwacht. We hebben
de overdrachtsbelasting een paar jaar

geleden naar beneden bijgesteld. Laten we
die weer terugbrengen naar zes procent
en zeggen dat, als je binnen een jaar je
huis energieneutraal hebt gemaakt, je
dat geld weer terugkrijgt. Dan heb je het
overgrote deel al daarin zitten. Daarnaast
zijn er op dit moment natuurlijk ook nog
allerlei subsidies, van de vorige minister
Kamp tot de gemeente Amsterdam en
allerlei andere entiteiten. Een groot deel
van dat bedrag is op dit moment al op
een andere manier binnen te halen. Die
35.000 euro is overigens inclusief btw,
dus dat is echt de consumentenprijs. We
zijn er inmiddels aan toe om dit op grote
schaal te organiseren. Ik zie vooral de
bottleneck in de mankracht. De bouw- en
installatiewereld heeft nu al een tekort,
dus laten we de vluchtelingen omarmen.
Daar zitten volgens mij nog heel veel
mensen bij die met hun handen kunnen en
willen werken. Ons probleem is niet dat er
te weinig werk is, er is te veel werk en we
moeten veel meer mensen gaan opleiden.
De voormalig bestuurder van
woningcorporatie Elkien in Friesland heeft
op een gegeven moment gezegd: ‘Oké,
ik leg die uitdaging om 2030 te halen
bij mijn ketenpartners neer’. Hij heeft
met een heleboel bouwers in Friesland
gekeken naar de vraag: stel dat ik mijn hele
woningvoorraad in 2030 energieneutraal
wil hebben, wat betekent dat dan? Zij zijn
er samen uitgekomen en hebben een plan
gemaakt. Hij wilde echter ook een sociale
opgave meenemen en heeft dat bij de
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bouwers neergelegd. Dat betekent dat
als energie en huur samen nu een fictief
bedrag van zeshonderd euro is, dan moet
dat in 2030 naar vijfhonderdvijftig. Daar
gaat hij de ketenpartners op afrekenen,
dus die worden uitgedaagd met nieuwe
oplossingen te komen. Dat is gebeurd.
Dus als je marktpartijen uitdaagt met
een andere opgave, dan krijg je ook
andere oplossingen. Hij heeft dus straks
niet alleen energie-neutrale, maar ook
betaalbare woningen. Hij zit in een
krimpgebied, dus hij moest ook iets extra’s
doen om die woningen aantrekkelijk te
maken. Ik zou tegen Den Haag willen
zeggen, laat de verhuurdersheffing vallen
onder de voorwaarde dat die wordt

ingezet voor het energieneutraal maken
van woningen, dan heb je genoeg voor 1,4
miljoen woningen. Dan zijn we een aardig
eind op weg. Dus daar zou ik met andere
relevante mensen graag verder voor willen
lobbyen.
Een ander voorbeeld dan. Er zit in de
Haarlemmermeer een energiecoöperatie
die samen met Ymere iets heeft gedaan
dat ik ook bijzonder vind. Ze hebben zelf,
met behulp van de gemeente, geregeld
dat zij de investering gingen doen in
een aantal zonnepanelen op het dak.
Die huurders betalen een huur voor die
zonnepanelen, maar dat is minder dan zij
binnenkrijgen aan energie, dus ze houden
elke maand een klein beetje over. Dat
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is helemaal niet veel, maar de mensen
vinden het geweldig dat ze mee mogen
doen en dat zij ook iets kunnen bijdragen,
al is het maar vijf euro in de maand.
Vijfentwintig procent van de huurders
doet gewoon mee. Het samengaan met
een lokale coöperatie heeft veel geholpen,
want er was best veel weerstand tegen
de verhuurder, maar niet tegen de lokale
coöperatie. Zo kun je soms in nieuwe
constellaties dingen voor elkaar boksen
die in je eentje niet lukken. Het betekent
natuurlijk wel dat we nu alles uit de kast
moeten halen. Want als we nu duizenden
woningen doen, dan worden dat er
tienduizenden en aan het eind zitten we
op de honderdduizenden en als we niet
snel genoeg zijn op een miljoen in 2030.
Dat is een enorme opgave. Je kunt denken,
dat gaat nooit, maar we hebben tussen
1955 en 1965 ook alle huishoudens in
Nederland een gasaansluiting gegeven.
We hebben toen in tien jaar overal de
kolen uitgehaald, alle straten zijn open
geweest. Ik denk soms dat we dat gewoon
vergeten zijn. Waarom kunnen we dan nu
niet in vijftien jaar al die gasaansluitingen
weer afsluiten en zorgen dat daar een
warmtepomp en wat zonnepanelen
komen? Op zich moeten we dat met zijn
allen best kunnen, maar dat hangt wel
af van de urgentie. Dat is de reden dat ik
begin met de urgentie, voordat ik aan de
oplossingen ga.

Mobiliteit is de tweede belangrijke sector.
We kunnen natuurlijk over allerlei vormen
van mobiliteit praten, maar het is wel
frappant dat 61 procent van de mensen
binnen vijftien kilometer van zijn werk
woont. Die zou je natuurlijk het grootste
gedeelte van het jaar toch op de fiets
willen hebben. Dat zou enorm schelen
in files, ruimtebeslag en noem maar
op. Daar zouden we heel veel verschil
kunnen maken. Maar stiekem is het aantal
deelauto’s enorm gegroeid; waar er in
2013 nog sprake was van een groei van 25
procent, was het vorig jaar al 55 procent
en met name de Snapcars. Dat zijn de
particulieren die hun auto een dag in de
week voor de deur hebben staan en deze
te huur aanbieden voor een x-bedrag per
uur. Met name in de stad zie je dat mensen
zeggen: waarom moet ik eigenlijk nog
een auto hebben? Die ontwikkeling gaat
sneller dan je ziet.
In de tussentijd nemen ook de elektrische
auto’s gestaag toe. Dit vind Ik vind zelf het
meest interessant, want als wij straks een
miljoen elektrische auto’s hebben, dan
heeft niet iedereen een stopcontact voor
de deur. Je gaat straks toe naar een situatie
dat je in plaats van naar de benzinepomp
naar een laadpunt, zoals Fastned, gaat. In
2008 zijn wij vanuit Urgenda begonnen de
eerste elektrische auto’s die in serie waren
geproduceerd naar Nederland te halen en
te verkopen aan Zaanstad en Amsterdam.
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Die gingen toen via een tender voor die
paar honderd auto’s laadpunten realiseren.
We hebben aan het begin van die golf de
zaken een beetje open gebroken. Maar
ook toen was er al een bedrijfje, Epion,
dat voor 1,5 ton snel-laders produceerde.
Toen zei iedereen: dat wordt niks, daar
moet je je niet mee bemoeien. Zoals dat
gaat met iets nieuw, dan gaan mensen vol
in de remmen. Gelukkig heb ik dat niet
gedaan en met mij anderen ook niet en
inmiddels is dat een bedrijf dat onder meer
de infrastructuur levert aan Fastned. Die
kunnen nu die snel-laders daar installeren.
Het is inmiddels veel goedkoper geworden
en er staat nu elke dertig kilometer zo’n
snel-laadstation zonder een cent subsidie.
Dat is helemaal markt gedreven ontstaan
en betaald vanuit de markt. Dus het hoeft
niet allemaal gesubsidieerd te worden en
er kan altijd meer dan de meeste mensen
denken. Als je elke dertig kilometer kunt
laden en je ziet dat er de komende jaren
honderden auto’s op de markt komen,
die allemaal betaalbaar zijn en meer dan
250 kilometer kunnen rijden, zonder te
laden, dan denk ik dat het zo direct heel
snel gaat. We moeten dus wel zorgen
dat die laadinfrastructuur ook de steden
inkomt, want dat zit nu vooral langs de
snelwegen. Maar het zal harder gaan dan
iedereen voor mogelijk houdt. Ik rijd zelf
al vanaf 2008 elektrisch. Ik gooi voor een
paar euro mijn ‘tank’ vol en ik heb nooit
onderhoudskosten. Elke 50.000 kilometer
ga ik maar weer eens naar de garage,

want dat schijnt te moeten, maar het is
een veel simpeler techniek, dus je hoeft er
niet zoveel aan te doen en je rijdt enorm
goedkoop. Als je zelf zonnepanelen hebt
en je rijdt op je eigen energie, dan rijd je
nog goedkoper, maar zelfs als je tankt bij
zo’n Fastned ben je goedkoper uit dan met
benzine of diesel. Bovendien lopen die
prijzen gestaag op. Dus dit gaat allemaal
veel sneller dan wij denken.
Het enige waar ik voor 2030 geen
oplossing voor zie, is dat vliegen met
die grote vliegtuigen. Het is echt geen
oplossing om dat met bio-kerosine
te doen, want dan heb je zo veel
landbouwgrond nodig en die wil je daar
echt niet aan besteden. De enige oplossing
is dan minder vliegen. Als ik zie dat 63
procent van de vluchten vanuit Nederland
binnen de Europese Unie is, dan moet
dat toch eigenlijk of met de trein of met
de auto kunnen. We vliegen echt te veel.
Een kabinet dat zegt, laat Schiphol en
Lelystad maar groeien, dat is eigenlijk
te zot. Tegelijkertijd presenteren ze
tranentrekkende verhalen over ‘wij doen
Parijs’. Dat kan niet! Je kunt niet onder de
1,5 graad blijven en ondertussen gewoon
het vliegverkeer laten groeien.

Eten
Als je eten uit energieperspectief
bekijkt, dan gaat het eigenlijk vooral
over de kassen op diepe geothermie en
een beetje bio-WKK, dus dat is vanuit
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energieperspectief relatief simpel.
Iedereen die denkt dat het een goed idee is
om de energie uit de industrie in de kassen
te gebruiken, laat zich een oor aannaaien.
Je gebruikt dan namelijk maar vijf procent
van de CO2 en de rest gaat alsnog de lucht
in. Dat werkt alleen als een kas gesloten
is en dat is er maar één in Nederland. Dus
daar worden praatjes verkocht, die helaas
niet kloppen.
Los van de energie zijn er natuurlijk nog
heel veel andere dingen die je kunt doen
in de sfeer van minder weggooien, meer
voedsel uit de regio, meer uit het seizoen.
Een koe is helaas toch echt een groot
probleem. Qua CO2-uitstoot is het echt
heel veel meer dan een varken of een
sprinkhaan en dat geldt ook voor water- en
landgebruik. Dus als je dan toch vlees eet,
dan is een kip echt heel veel beter dan een
koe.

al heel ver voorop. Op het moment dat
je voorop loopt en je moet dan nog een
beetje extra eruit persen, dan is dat kleine
beetje relatief heel duur. De industrie
wil liever over naar een andere techniek,
bijvoorbeeld eens in de tien jaar, en
dan per nieuwe techniek vijftig procent
besparen, ook omdat je met een nieuwe
techniek meteen veel minder verbruikt.
Dus we moeten veel meer kijken naar
echte transitie, naar echte verandering en
niet meer naar dat beetje extra efficiency.
Ik ben alle grote industrieën langs geweest
het afgelopen jaar en tot mijn eigen
verbazing heeft elke industrie plannen
liggen. Als we het echt willen met zijn
allen, dan kan het ook om in 2030 honderd
procent op duurzame energie te draaien.
Het is zelfs mogelijk om ook vanuit de
grondstoffenkant geen uitstoot meer te
hebben. Er is dan wel ondersteuning nodig.
Het is te makkelijk om te zeggen, jullie
zijn groot, regel het zelf maar, want dan
gaat het niet gebeuren. Ik loop een paar
voorbeelden door om iets van het idee
duidelijk te maken.
In Nederland is de chemiesector het
grootst, maar dat zijn wel meerdere
bedrijven. De staalindustrie is vooral Tata
Steel, dus dat is maar één bedrijf. Heel
veel van die industrieën hebben hetzelfde
type oplossingen nodig. Dus als die
samen zouden investeren in bijvoorbeeld
industriële warmtepompen en de overheid
zouden vragen daar iets aan bij te dragen,
dan heb je al heel snel oplossingen die over

Industrie: de kringloop sluiten
Ik heb in dat tweede boekje het meeste
aandacht besteed aan de industrie, omdat
ik dat in het eerste boekje een beetje
had laten liggen. Ik zei toen gewoon
twee procent besparen per jaar, maar
dat is niet voldoende. De industrie wil
dat zelf ook helemaal niet. Ik weet niet
of er mensen zijn die het energieakkoord
hebben gevolgd; daarin werd tegen de
industrie gezegd, jullie moeten ook nog
besparen. Dat wil de industrie helemaal
niet, want onze industrie loopt relatief
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nu met aardgas. Dat is een C met vier
H-tjes eromheen. Daar halen we de H-tjes
vanaf en die koppelen we aan een N. Dat
is stikstof en halen we gewoon uit de
lucht. Dan hebben we ammoniak en daar
maken we kunstmest van. Als je dat met
aardgas doet, dan houd je wat over en dat
verdwijnt in de vorm van CO2 in de lucht.
Dat is heel veel CO2 en dat wil je niet.
Maar als je alleen maar een N met H-tjes
nodig hebt, dan kun je dat ook anders
doen. Je kunt ook water ontleden met een
elektrolyse-apparaat dat op windenergie
draait. Je haalt de H-tje van de O af. De
zuurstof die overblijft is niet schadelijk en
je komt op hetzelfde product uit, alleen
wel zonder CO2. Dus wat hebben we
nodig? Hele grote elektrolyse-apparaten.
De kleinschalige productie daarvan doen

alle sectoren heen heel erg gunstig zijn.
De raffinaderijen, daar ga ik geen mooi
verhaal over houden. Ik denk dat als wij
met zijn allen elektrisch gaan rijden, de
helft van hun afzet verdwijnt. Dan hebben
ze geen goeie business case meer en
moeten de meeste raffinaderijen gewoon
iets anders gaan doen. Die mensen zijn
allemaal hoog geschoold, dus die kunnen
best een goede baan vinden. Misschien
houd je dan nog iets specifieks over.
Ik vind het ook niet erg als er fossiele
grondstoffen worden gebruikt, zolang die
maar in de kringloop blijven en niet alsnog
worden uitgestoten. Hoe dan ook, daar
zitten niet de grote oplossingen.
Een hele grote uitstoter is de kunstmest.
Hoe maken wij kunstmest? Dat doen we
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we al, maar we moeten ze opschalen
naar dertig tot vijftig megawatt. Dat
hebben we nog niet en dat willen heel
veel bedrijven. Dus daar moeten we op
gaan investeren. Daarnaast hebben we
veel meer windenergie nodig, om ook dit
deel van de industrie te bedienen. Daar
kom ik later op terug. Waarom gebeurt dit
nu niet? Omdat aardgas goedkoper is dan
waterstof maken.
In de staalindustrie speelt precies
hetzelfde. Ik ben vaak bij twee hele grote
staalreuzen langs geweest. De ene is
ArcelorMittal, net over de grens in België,
die wil namelijk gaan samenwerken
met Dow Chemicals; ze willen elkaars
afvalproducten gaan gebruiken. De andere
is Tata Steel in IJmuiden. Maar laten we
eerst kijken wat Arcelor graag zou willen.
Die maakt nu nog staal van steenkool.
Ik dacht altijd dat steenkool nodig was
voor hitte, maar dat is helemaal niet zo.
Steenkool is alleen maar nodig, omdat je
die koolstof nodig hebt voor een bepaalde
reactie om het ijzer vrij te maken uit het
ijzererts. Dat heet een redoxreactie. Bij dat
proces komt heel veel koolmonoxide en
kooldioxide vrij, allebei broeikasgassen.
Stel dat je die schoon zou kunnen maken,
dan is met name die koolmonoxide de
grondstof voor de bulkchemie. Nu werken
ze daar nog met fossiele brandstoffen,
maar als ze koolmonoxide zouden
kunnen krijgen van de staalindustrie, dan
zouden ze heel gelukkig zijn. De andere
grondstof van bulkchemie is waterstof.

Die hadden we net met die ammoniak
ook al, dus waterstof kun je weer maken
met een elektrolyse-apparaat en een
windmolen. Dus als je dat zou kunnen, dan
heeft die hele bulkchemie geen fossiele
brandstoffen meer nodig. Wat maken ze
dan? Vooral heel veel soorten plastic. Stel
nou dat die afvalbedrijven dat plastic weer
teruggooien in die staalfabriek, dan valt
het uit elkaar en kun je die koolstofatomen
weer gebruiken voor die redoxreactie. Dan
heb je minder steenkool nodig. Dus hoe
meer je die kringloop gaat sluiten, hoe
meer steenkool je eruit duwt. Wat gebeurt
er nu met dat plastic? Dat gooien ze in
een cementoven. We hebben het systeem
nu zo ingericht, dat die cementjongens
daar credits voor krijgen, omdat het geen
fossiele brandstof is, maar het veroorzaakt
wel net zoveel CO2-uitstoot. We hebben
dus hele rare systemen gecreëerd. Die
mannen van Arcelor willen graag meer
plastic krijgen, want dan kunnen zij er
meer steenkool uitgooien. Ik ging dus
naar Tata Steel met de vraag: kan ik er
niet voor zorgen dat er naast jullie ook een
chemische fabriek komt te staan, want ik
heb heel veel chemische fabrieken bezocht
en er zijn er zeker een paar die dit willen.
Toen zei de directeur van Tata: ‘Marjan,
dat is een leuk idee, maar wij willen
eigenlijk niet afhankelijk worden van een
ander. Maar als je waterstof hebt, dan kan
diezelfde redoxreactie ook met waterstof.’
Dat had ik nog niet bedacht. Dan maak
je dus met waterstof ijzererts en heb je
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helemaal geen steenkool meer nodig.
Waarom doen ze dat dan niet? Uiteindelijk
bleek dat de waterstofroute tien procent
duurder was dan de route met steenkool.
Ik heb ooit in 2010 in Nederland de eerste
collectieve inkoopactie met zonnepanelen
gedaan en 50.000 zonnepanelen
geïmporteerd. Daarmee is de markt een
beetje op weg geholpen. Vlak daarna
zeiden de Duitsers, dat de zonnepanelen
uit China veel te goedkoop waren en er een
importheffing moest komen. Dus blijkbaar,
als Duitsers vinden dat iets uit een ander
land te goedkoop is, dan kun je binnen
een paar jaar een importheffing regelen.
Dus ik denk, Tata gaat nu samenwerken
met het Duitse Thyssen-Krupp; als die
Duitsers ook duurzaam staal willen maken,
waarom dan niet een importheffing van
tien procent op vies staal van buiten de
EU? Misschien klinkt het in eerste instantie
te simpel, maar waarom kan het bij
zonnepanelen wel en zou het bij staal niet
kunnen? Je kunt ook zeggen, er komt een
prijs op CO2, dan ben je ook snel rond – en
er zijn nog meer routes - , maar ik ben op
zoek naar wat er op korte termijn mogelijk
is, zodat deze fabrieken dit aandurven. Ze
willen het best, maar ze zijn bang dat als
hun staal tien procent duurder wordt er
dan Chinees staal wordt gebruikt, want zo
werkt het helaas.
Staal wordt gebruikt voor twee dingen: de
bouw en auto’s. Als je kijkt op het niveau
van een auto, dan wordt die auto maar
nauwelijks duurder, dus als consument

zou je ook kunnen zeggen dat wij dat best
accepteren als zo’n auto honderd euro
duurder wordt, mits geproduceerd met
duurzaam staal. Alleen, wij zeggen dat
tot nu toe niet, maar het zou wel helpen.
Het is toch een verandering in de keten en
daar kan de overheid een belangrijke rol
bij spelen, want het gebeurt niet vanzelf.
Die fabrieken zijn bang om in de tussentijd
failliet te gaat, maar het kan dus wel. Er
zijn voor alle dingen oplossingen die ook
binnen vijftien jaar gerealiseerd kunnen
worden, als we dat echt willen.
Al pratend met al die mannen, kom je
allerlei andere mannen tegen. Ik kwam
de directeur tegen van Van Gelder papier
die naast Tata Steel in IJmuiden zit. Hij
was zeer gefrustreerd. Hij vertelde: ‘Ik
ben drie jaar bezig voor één pijpleiding
van twee of drie kilometer van Tata Steel
naar ons. Zij hebben heel veel restwarmte,
die gewoon de lucht of het water in gaat.
Als ik die warmte zou kunnen gebruiken,
zou ik tachtig miljoen kub gas per jaar
minder nodig hebben.’ Tata staat hier
ook positief tegenover. Wat is nou het
probleem?. Het probleem is dat er een
bank aan te pas komt. Van Gelder wil zelf
investeren, maar heeft daar wel een lening
voor nodig. De bank wil daarvoor ook een
handtekening van Tata Steel. Tata Steel in
India wil dat niet, want ze weten niet wat
er gaat gebeuren. En zonder handtekening
gaat het niet door. Dat vind ik zwaar
frustrerend. Ik heb aan de provincie
Noord-Holland gevraagd of zei iets kunnen
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Duurzaam is extra besparing

doen, want dit scheelt ontzettend veel,
ook qua uitstoot. Banken zijn extreem
risicomijdend en daar kan een overheid
instappen. Zo zitten er dus in het systeem
nog heel veel dingen die relatief makkelijk
te halen zijn, die helemaal niet ingewikkeld
zijn, maar die dan toch blijven hangen op
iets triviaals als een handtekening van Tata
Steel in dit geval.
De conclusie is dat, als we het willen, dan
kan het in 2030, maar elk proces heeft
zijn eigen ding nodig. De papierindustrie
heeft hele hoge temperaturen nodig, maar
die zou dat kunnen halen uit de diepe
ondergrond; ultra diepe geothermie, noem
je dat, waarbij je vijftig kilometer de grond
in gaat . Maar ja, dan kom je ook weleens
gas tegen, dus die willen dan wel de
investering betalen voor het warme water
voor hun papier, maar niet de bijkomende
kosten als er iets raars omhoog komt. Zij
willen dat de overheid daarvoor garant
staat. Zo heeft elke sector of industrie
iets nodig en dan ze zijn best bereid om
te investeren. Daar moeten we met zijn
allen iets aan doen en dus niet tegenover
elkaar gaan staan, wat er nu gebeurt.
Bijvoorbeeld door te zeggen, ja , dit is zo
duur voor de burger en alles gaat naar de
industrie en dan gebeurt er weer niets. Je
kunt beter samen kijken hoe je het oplost,
want wij hebben er als burger ook heel
veel aan als de industrie ook die omslag
gaat maken en wij niet over dertig of
veertig jaar met de rotzooi op aarde zitten.

Wat is er nou gebeurd als je dit hebt
gedaan met de woning, de mobiliteit en
de industrie? Dan is er stiekem ook heel
veel bespaard. Mensen weten vaak niet
dat er bijvoorbeeld bij een kolencentrale
ook heel veel verloren gaat in de vorm
van warmte. Bij zon en wind niet. Bij een
verbrandingsmotor in een auto gaat er
heel veel verloren in de vorm van warmte
en bij een elektrische auto niet. Dus als je
al die nieuwe technieken gebruikt, heb je
ongemerkt ook heel veel energie gespaard.
Het restje dat je dan nog nodig hebt, dat
moet je dan duurzaam gaan opwekken.
Kunnen we dat in Nederland doen? Het
grappige is dat er al heel vroeg allerlei
experts zeiden, ik hoop niet dat we alle
olie, kolen en gas gaan opgebruiken, want
dan hebben we een probleem. De zon en
de wind leveren zoveel energie per uur
dat we daar meer dan genoeg aan hebben
voor de hele wereld. Dus laten we dat dan
eens goed gaan doen.
Wij hebben met de windmannen gekeken
wat er aan windparken gepland staat,
welke binnenkort oud zijn en vervangen
worden door molens van acht of tien
megawatt? Wat zit er nog aan te komen?
Wat hebben we dan nog extra nodig? Het
blijkt dus dat je op de Noordzee nog heel
veel kunt invullen, zodat je voldoende
opwekt in dat segment. Wat we ook
aan negatieve dingen horen, het groeit
gestaag. Ook de kleine windmolens van
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als vriendschap, liefde, mijn kinderen
en misschien nog schoonheid, maar
het is zelden, ik was CEO, ik heb zoveel
binnengebracht, mijn terugverdientijd
was vijf jaar, of andere dingen. Toch
sturen we onze samenleving wel op de
dingen die we eigenlijk niet echt belangrijk
vinden. We sturen onze samenleving
niet op de vraag of we straks nog een
energiesysteem hebben, waar ook onze
kinderen nog van profiteren? En dat is raar.
Dus ook in je business case zou je andere
waarden moeten durven introduceren
om te gaan doen wat nodig is. Anders
slaan we elkaar zelf over twintig of dertig
jaar voor de kop en vragen we ons af:
waar ging het over? Want we gaan straks
wel miljarden uitgeven aan de kosten
voor klimaatverandering, die we beter
nu hadden kunnen investeren om erger
te voorkomen. Dus ik hoop dat u tot de
mensen behoort, die gek genoeg zijn om
gewoon te gaan doen wat nodig is.

minder dan één megawatt worden nu
langzaam vervangen door grotere molens
en er komt toch steeds meer energie,
ook van land. Natuurlijk moeten we het
niet op de mooiste plekjes doen, maar
we hebben nog heel veel snelwegen,
industrieterreinen en havens waar nog
lang niet voldoende staat. Daarnaast
moeten we ongeveer de oppervlakte van
1,5 keer Texel volleggen met zonnepanelen,
dus dat betekent alle daken, kantoren,
schermen langs de snelweg. Dan heb ik het
niet over exotische oplossingen, die er ook
aan komen, zoals glas dat zonne-energie
opwekt, maar gewoon de oppervlakten
die je nu om je heen ziet, waar je best een
zonnepaneel kunt neerleggen. Wij kunnen
in Nederland meer dan genoeg opwekken
voor zowel wat we nodig hebben aan
elektriciteit, als wat we nodig hebben om
waterstof te maken voor de industrie als
grondstof. Wij hebben meer dan genoeg
potentieel aan zonne- en windenergie,
plus nog wat aardwarmte, om het op
eigen houtje te doen. En het is ook nog
betaalbaar.
Dus ik hoop dat het een beetje duidelijk
is dat we echt niet kunnen wachten tot
2050, maar dat 2030 de termijn is. Heel
veel mensen zeggen natuurlijk dat iets
niet kan, maar het kan wel en het vereist
vooral leiderschap. Dat betekent toch bij
jezelf te rade gaan, wat vind ik nou echt
belangrijk? Als ik aan mensen vraag: stel,
dit is je laatste dag, wat is er dan echt
belangrijk? Dan hoor je toch meestal zaken

Bedankt voor uw aandacht.

25

hier op Nederland een dikke ijslaag lag. Al
die klimaatveranderingen waren niet door
de mens veroorzaakt.
Een interessante vraag voor de wetenschap
is natuurlijk: hoe weten we nu zo precies
dat de opwarming van pakweg één graad
over de afgelopen eeuw wel degelijk door
de mens teweeg is gebracht? Dat is een
complex wetenschappelijk probleem,
waar allerlei verschillende wetenschappen
een rol in spelen. Ik ga u er niet mee
vervelen, maar de eensgezindheid
onder wetenschappers is zeer groot met
betrekking tot het onderzoeksresultaat dat
de opwarming over de laatste eeuw, en
in ieder geval sinds 1960/’70, grotendeels
door menselijke activiteit is veroorzaakt.
Voor de goede orde: 97 procent van de
klimaatexperts wereldwijd meent dat
dit overtuigend is aangetoond door
klimaatonderzoek. Wat dat betreft zijn
Marjan Minnesma en ik het natuurlijk ook
met elkaar eens en dat is een belangrijk
punt, omdat indien de mens niet de
oorzaak was van deze opwarming –
president Donald Trump en veel andere
klimaatsceptici roepen dat regelmatig
– dan zouden menselijke maatregelen
ook geen effect hebben. Ik denk dat dit
een zeer belangrijk beginpunt is: de mens
heeft inderdaad gezorgd voor een globale
klimaatopwarming, onder meer door
uitstoot van broeikasgassen.
Nu lijkt één graad gemiddeld op het
aardoppervlak buitengewoon weinig,
maar als je kijkt wat in de laatste ijstijd

Laat ik beginnen met Marjan Minnesma
nogmaals te bedanken voor haar
schitterende betoog. Ik moet, als ik naar
mijn hart luister, maar ook wanneer ik
mijn verstand raadpleeg, bekennen dat
ik het zeer hartgrondig met haar eens
ben. Ik denk dat de urgentie van het
klimaatprobleem immens is, dat wij veel te
weinig doen om het op te lossen en dat wij
op zeer korte termijn een heleboel dingen
moeten ondernemen. Wij zullen onze
politici en het huidige kabinet moeten
overtuigen dat wij die maatregelen zo
snel mogelijk moeten uitvoeren. Ik denk
dat we aan Marjan Minnesma een enorm
goede inspiratie hebben en dat we zouden
moeten doen wat zij zegt dat we moeten
doen.

De mens is veroorzaker

Reflectie
Prof. dr. Herman Philipse

Universiteitshoogleraar Wijsbegeerte,
Universiteit Utrecht
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Niettemin is het mijn taak om ook nog
wat sceptische opmerkingen te maken.
Als wij het klimaatprobleem analyseren,
en we doen dat vanuit wetenschappelijk
oogpunt, dan weet u allemaal dat
klimaat een buitengewoon ingewikkeld
vraagstuk is en dat er een heleboel
klimaatveranderingen in het verleden zijn
geweest op aarde. Het was ooit zo dat er
helemaal geen ijs op aarde lag en dat het
zeeniveau zo’n tachtig meter hoger was
dan nu. Er zijn ook tijden geweest dat er
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het wereldwijde klimaatverschil met
nu was, dan lopen de schattingen
uiteen van tussen de vier en zes graden
Celsius gemiddeld verschil. Dus wij
moeten onderscheid maken tussen
temperatuurveranderingen die lokaal
zijn en het wereldgemiddelde. Wellicht
gaan wij in de winter graag naar een
warm eiland, waar het dertig graden
warmer is, maar als we het over
wereldgemiddelden hebben, dan gaat het
over kleine graadverschillen die immense
effecten kunnen hebben. Dit even voor de
intellectuele achtergrond.
Stel dat wij zouden doorgaan zoals wij
nu doen met CO2-uitstoot en de emissies
van andere broeikasgassen, dan zijn de
voorspellingen dat aan het eind van deze
eeuw de opwarming ergens tussen de drie
en zeven graden Celsius zou zijn. Dat is
vergeleken met die laatste ijstijd immens.
Er zijn natuurlijk veel oorzaken geweest
voor klimaatverandering, maar de mens
is verantwoordelijk voor deze. Dat is punt
één.

inwoners en de voorspelling is dat de
groei van de bevolking van Afrika naar
ongeveer drie miljard zal gaan tegen 2100.
U kunt zich voorstellen wat de druk op
Europa wordt als grote delen van Afrika
onbewoonbaar worden door verdere
opwarming van de aarde; daar heeft
Marjan Minnesma het al even over gehad.
Voor Nederlandse begrippen is de stijging
van het zeeniveau altijd het spannendste
verhaal. De Wereld Meteorologische
Organisatie (WMO) heeft daar onlangs
een wetenschappelijk onderzoek naar
gedaan (vgl. het Greenhouse Gas Bulletin,
30 oktober 2017). Wanneer we wereldwijd
niet veel drastischer dan nu proberen
de uitstoot van broeikasgassen terug te
dringen, zullen de doelstellingen van het
Parijse klimaatverdrag om de opwarming
onder de twee graden Celsius te houden
niet worden gehaald. Laten we dus eens
kijken naar de laatste keer dat de aarde
ongeveer twee tot drie graden Celsius
warmer was dan nu. Dit was zo’n drie
tot vijf miljoen jaar geleden het geval.
Het zeeniveau was toen tien tot twintig
meter hoger dan nu, omdat veel landijs
gesmolten was. Indien de mens een
dergelijke opwarming deze eeuw gaat
produceren, kunnen we verwachten dat
het landijs op Groenland en de Zuidpool
snel verder zal smelten, en Nederland
grotendeels onder water komt te staan.
Soms vraag ik aan mensen in mijn gehoor
wat het voor het zeeniveau betekent als
al het landijs op Groenland en Antarctica

Nederland onder water
Wat zijn de gevolgen van die
klimaatverandering? Talrijke; leest u
de IPCC rapporten maar eens, of een
inleidend boek over het onderwerp. De
Sahara wordt nog warmer, Noord-Afrika
wordt onbewoonbaar, met een grote
bevolkingsinflux in Europa als gevolg.
Afrika heeft nu rond de één miljard
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landen onvoldoende doen aan het
bestrijden van klimaatverandering. Ik kan
hele reeksen noemen, maar de meeste
mensen beseffen helemaal niet dat als ze
auto rijden, dat ze dan op de een of andere
manier schuldig zijn aan iets, omdat de
fractie die je uitstoot zo klein is dat je
je niet schuldig voelt. Onze biologische
make-up zit nu eenmaal zo in elkaar
dat we ons pas schuldig voelen als wij
het helemaal alleen gedaan hebben en
niet samen met al die miljoenen andere
mensen. Er zit iets in ons morele vermogen
dat niet werkt bij klimaatverandering.
Er zijn ook generatiekwesties. Heel veel
mensen van de vorige generatie dachten,
ach, het zal mijn tijd wel duren. Er zijn veel

smelt. De meeste mensen hebben geen
idee, en roepen iets als: een paar meter
misschien? Edoch, dit zou een verhoging
van het zeeniveau veroorzaken van tussen
de zestig tot tachtig meter. Dus er moet
zeer urgent iets gebeuren om de uitstoot
van broeikasgassen binnen zeer korte tijd
terug te dringen. Dit moet wereldwijd
gebeuren. Als niet alle landen ter wereld
dit gaan doen, dan kan Nederland op zijn
viool gaan spelen, maar dan helpt dit niet
voldoende.

De groene paradox van de
internationale economie
Er zijn veel redenen waarom de meeste
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oorzaken waardoor klimaatverandering
onvoldoende wordt aangepakt.
Ik ga één oorzaak even noemen. Hierop
zou ik van Marjan Minnesma graag een
reactie horen, omdat ze die oorzaak nog
niet heeft genoemd. Een Duitse econoom,
Hans-Werner Sinn heeft hierover een
boek geschreven dat heet ‘Das grüne
Paradoxon’. Hij heeft een probleem
geformuleerd, dat denk ik een belangrijke
uitdaging is voor zowel Nederland als
Marjan Minnesma om daarover na te
denken. Het probleem is het volgende:
we hebben landen die voor een heel groot
deel van hun economie afhankelijk zijn van
fossiele brandstofproductie. Nederland
is dat in zekere mate, maar landen als
Rusland en Venezuela zijn dat tot op
zeer grote hoogte. Wat zou er gebeuren
wanneer die landen merken dat een land
als Nederland heel wijs en verstandig
wordt en iets gaat doen wat Marjan
Minnesma ons aanraadt en misschien ook
nog in een flink hoog tempo? We laten
onze eigen fossiele brandstof in de grond
zitten, maar we gaan ook geen olie, gas of
steenkool meer importeren. Al die landen
die van export afhankelijk zijn, hebben
Nederland niet langer als koper van hun
waar. Wat zullen die landen dan doen
volgens de econoom Hans-Werner Sinn?
Ze kunnen niet zo makkelijk hun economie
omvormen. Er is ook veel geïnvesteerd in
het winnen van hun fossiele brandstoffen.
Dus wat zullen ze doen? Ze zullen de
prijs van hun fossiele brandstoffen net
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zo lang verlagen totdat de verkoop weer
op het niveau is waarop deze altijd was.
Dat is, denk ik, een heel groot probleem.
We zullen dus wereldwijd maatregelen
moeten nemen, die het voor landen heel
onverkwikkelijk en vervelend maken om
fossiele brandstoffen te verstoken. Dat
kunnen we economisch op verschillende
manieren doen. Economen zullen zeggen
dat de uitstoot van fossiele brandstoffen
een ‘externality’ is, een kostenfactor die
niet in de economie is verrekend. Als je dit
wilt oplossen, zul je moeten zorgen dat
die kosten wel verrekend worden. Dat kan
door wereldwijd belasting te heffen op
het gebruik van fossiele brandstoffen of
je moet een internationaal verdrag over
emissierechten sluiten dat werkelijk werkt.
Dat hebben de verdragen tot nu toe niet
gedaan, omdat er geen internationale
strafbepalingen voor waren. Dus mijn
uitdaging aan Marjan is: hoe moeten we
volgens haar het internationale probleem
van ‘das grüne Paradoxon’ oplossen?
Ik ben zeer benieuwd, want Marjan heeft
veel oplossingen aangedragen, maar voor
dit probleem heb ik de oplossing nog niet
gehoord.
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heel blij met wat er allemaal inmiddels
gebeurt, maar ook heel kritisch. Het is
positief dat Rutte III nu een minister heeft
van, jawel, Financiën en Klimaat. Daar kan
je heel veel van vinden, maar het is wel
fascinerend dat we met elkaar op een plek
en een moment aankomen, dat we durven
na te denken over hoe het anders zou
kunnen. Dat is dan weliswaar ook gelijk
het enige positieve punt over Rutte III.

Ik heb heel nauwlettend zitten luisteren
naar Marjan Minnesma. Dat heb ik gedaan,
omdat ik het eigenlijk altijd met haar eens
ben, maar ook weer niet. Ik heb ook met
veel plezier naar dit vlammende betoog
geluisterd. Ik mag immers ook regelmatig
op dit soort plekken staan en vind het nu
eenmaal leuk te zien hoe een ander het
doet. En wat is het heerlijk om dan alleen
maar te hoeven zeggen: ik ben het er
niet mee eens of nou, dat is eigenlijk wel
een goed punt. Dan komt er ook nog een
gewaardeerde collega van mij, die ook nog
eens elke vorm van gras dat er nog stond
voor mijn voeten wegmaait. Waar moeten
we het nu nog over hebben?

Technologie-optimisme
Ik ben het met Marjan eens en ik ben
het niet met Marjan eens. In mijn kritiek
op haar verhaal probeer ik te laten zien
dat er een valkuil in zit. Dat kunnen we
benoemen als wel heel veel technologieoptimisme. Met andere woorden, ik
ben het er gewoon mee eens dat we
haar verhaal in een goed decennium
technologisch, maar ook financieel kunnen
realiseren. De Nederlandse overheid
geeft ongeveer 73 miljard per jaar uit.
Het bedrijfsleven in Nederland geeft nog
eens zo’n 600 miljard uit. Ik hoef niemand
uit te leggen, als je daar in procenten
of zelfs promille over gaat denken, hoe
je gelstromen een andere kant op kunt
sturen. Dan is geld het probleem niet.
Bovendien, het bedrijfsleven wil wel
investeren en heeft al plannen klaarliggen,
dus dat is eigenlijk niet zo’n discussie. Dan
kom je in dit verhaal, als je voorbij dat
technologisch determinisme gaat, bij de
vraag uit: waarom doen we dit eigenlijk

Denken over duurzaamheid

Reflectie
Prof. dr. Jan Jonker

Hoogleraar Duurzaam Ondernemen,
Nijmegen School of Management,
Radboud Universiteit Nijmegen
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Ik ben onderwijzer te Nijmegen en ik houd
mij bezig met onderzoek naar en onderwijs
over duurzaamheid. Dat doe ik op een
bedrijfskundefaculteit, inmiddels ruim
25 jaar. Ik ben eigenlijk redelijk positief
over de ontwikkelingen als het gaat om
duurzaamheid. 25 jaar geleden begon ik
op de bedrijfskundefaculteit te praten
over duurzaamheid en dan zeiden mijn
collega’s: ‘Strategie, marketing, finance,
dat heeft iets met bedrijfskunde te maken.
Maar duurzaamheid? Dacht het niet. Dus
als jij dat nou in jouw hoekje doet, dan
gaan wij door met de business.’ Ik ben dus
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veel misbruikte woord ‘transitie’, dan
zien we dat het uiteindelijk niet over
technologie of geld gaat, maar over maar
één ding en dat is sociale verandering. 75
procent van de verandering die wij willen
realiseren, wordt bepaald door sociaalorganisatorische vraagstukken. Als we
dan kijken waar die sociale verandering
zou moeten zitten, dan moeten we drie
groepen mensen aanwijzen waar het zou
moeten gebeuren. Groep één is de politiek.
Mijn favoriete onderwerp en bereid u vast
voor: een korte samenvatting van het
huidige regeerakkoord.
Groep twee: het bedrijfsleven. Ik ben
geen bedrijfsleven-freak, al werk ik veel
met ze samen, maar daar zit wel heel
veel positieve energie. Daar zit heel veel
wil om dingen te doen met daaronder
een belangrijke boodschap: laten we
een keuze maken en die keuze ook voor
langere tijd vasthouden. Noem dat
strategie, een stip aan de horizon of wat
dan ook. Als voor tien of vijftien jaar
duidelijk is welke kant we opgaan, dan
gaan we mee, is de boodschap die je in
Nederland kunt horen. Ik heb ook nog
de luxe om op heel veel plekken in de
wereld te komen en te werken en ook
daar is dat de standaardboodschap. Dat is
ook niet zo gek, want als we één kant op
gaan, dan kan het bedrijfsleven ook een
business- en verdienmodel ontwikkelen
dat daarbij aansluit. Zolang dat model niet
te ontwikkelen is, gaan zij niet de ‘first
mover’ zijn.

niet als we het geld tegen de plinten
hebben klotsen en de technologie er
gewoon is? Zoveel geld is het eigenlijk niet
en de technologie ontwikkelt zich ook nog
eens sneller dan gedacht. In 2010 begon
Marjan te vertellen over zonnepanelen en
nu kom je hier in zo’n nieuwbouw protoprestatie circulair pand en achterin zijn
er gewoon hele zaaltjes met mensen die
serieus over zonnepanelen praten. Dat is
natuurlijk een hele positieve ontwikkeling.
Die hebben we nadrukkelijk mede aan
Marjan te danken.

Sociale verandering nodig
Terug naar de vraag waarom we het
niet doen – die verandering die dringend
noodzakelijk is in gang zetten. Dan komen
we bij een heel fundamenteel punt uit. Als
we verandering willen in de maatschappij
en we gaan voorbij dat vervelende en
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en de Albert Heijn. Die wordt nauwelijks
met zijn consumentengedrag betrokken
in dit debat. Ik ga nog scherper zijn: zoals
u hier in de zaal zit, met alle respect, dan
bent u hier behoorlijk elitair aanwezig. Dat
zij u gegund, maar u vertegenwoordigt
bepaald niet ‘de massa’. De kernboodschap
is, dat het vraagstuk niet in deze zaal zit,
maar dat het vraagstuk bij de Wibra voor
de deur staat. Zolang het vraagstuk niet is
aangeland bij de Wibra’s en de Zeemannen
van deze wereld, komen we dus niet
verder. We doen daar ook niets aan. De
burger mag als consument volstrekt,
totaal, volledig on-duurzaam gedrag
vertonen. Dus dat is een dingetje.

De derde groep, dat zijn de consumenten,
u en ik. Wij zijn, naast dat wij burgers,
politici, wetenschappers en wat al niet
meer zijn, ook heel gewone alledaagse
consumenten. Als u nou vanavond naar
huis rijdt, dan moet u eens in uw hoofd
nagaan hoe burgers betrokken worden
in dit debat. Dan is vast uw conclusie: de
burgers zijn volkomen vrij gespeeld in hun
on-duurzame gedrag. Die worden nergens
op aangesproken. Dan hebben we het
niet over eco-freaks – ik spreek even over
mijzelf – met zonnepaneeltjes, circulaire
pakken, duurzame boodschappen en weet
ik wat niet allemaal. Nee, we hebben het
gewoon over de gemiddelde burger die
boodschappen doet bij de Lidl, de Wibra
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Gebrek aan visie

die in het regeerakkoord staat ook handen
en voeten te geven, net zoals Marjan zich
volkomen terecht heel erg druk maakt over
andere dingen. Dat is heel goed. Het een
kan niet zonder het ander. Verduurzaming
en circulariteit horen als een broer en
zus bij elkaar, wonen in hetzelfde huis,
maar gaan toch ook hun eigen gang. Mijn
boodschap aan Rutte III is dan tegelijkertijd
ook wel dat het eigenlijk een beetje een
triest regeerakkoord is met heel veel
zoekgedrag, maar vooral zonder heldere
keuzes, zonder de investering die nodig is
- die tien miljard - om de transitie waar we
het hier over hebben, te financieren.
Maar nog vervelender is dat in dit
regeerakkoord absoluut niet over de grens
van dit regeerakkoord heen gekeken
wordt. Marjan eindigt met een oproep
om helder en richtinggevend leiderschap.
We zaten lekker, we wisten het, het is
rampzalig gesteld met de planeet, eerst
het zuur en dan het zoet en dan komt er
zo’n ongelooflijk ellendige sheet aan het
einde over leiderschap. Zo’n oproep die
eindigt in niks. Ik zou zo graag eens met
de Ruttes van deze wereld praten met
vragen als: Kunnen we nu voor een keer
een regeerakkoord tot 2030 bedenken?
Kunnen we een investeringsbeleid
bedenken tot 2030 wat daar op aansluit?
En kunnen we afspreken dat van het BNP,
de overheidsuitgaven of welke andere
uitgaven dan ook, een bedrag beschikbaar
wordt gesteld voor de realisatie van de
broodnodige transitie? Al is het maar vijf

Dan komen we met deze omweg toch uit
bij Rutte en het regeerakkoord. Ik ben blij
met het regeerakkoord – niet omdat het
zogenaamd het groenste regeerakkoord is
dat er ooit verschenen is – maar omdat er
naar schatting, afhankelijk van hoe je het
definieert, 56 keer de woorden ‘wij weten
het niet’ in staan. Ik weet niet of u dat ook
heeft uitgezocht, maar er staat dus net
zo veel keer in ‘wij gaan onderzoek doen,
want wij weten het niet’. Rutte III wordt
gekenmerkt door een opeenstapeling
van zogeheten lastige, taaie ook wel
‘wicked’ vragen. Dus hebben we nu een
regering, maar die heeft geen idee wat ze
met die verzameling taaie vragen moet.
Als wetenschapper vind ik dat een goeie
basishouding die alle ruimte biedt voor
transitie. In datzelfde regeerakkoord wordt
veel gesproken over klimaat. Er wordt ook
gesproken, stiekem in een hoekje, over
een andere economie. Om precies te zijn
op pagina 48 staat dat wij toe moeten
naar een zogeheten ‘circulaire economie’.
Ik ben absoluut niet bereid om nu te
roepen: circulariteit, halleluja, alles gaat
veranderen, want dat is werkelijk van
een ongekende naïveteit. Desalniettemin
probeert Rutte toch ergens in een klein
hoekje te zeggen dat we een transitie
moeten gaan maken naar een andere
economie. Ik maak me daar heel erg druk
over (met gelukkig een hele groep mensen)
om dat ook te stimuleren, om de belofte
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miljard per jaar, want ik weet zeker dat het
bedrijfsleven er dan meteen een bedrag
van vijf miljard naast legt. Dan hebben
we een mooi rond bedrag per jaar en dat
dan tien of twaalf jaar lang. En kunnen
we nu alsjeblieft, alsjeblieft een keer een
regeringsvisie bedenken tot 2030 (dat is
wel drie kabinetten lang), zodat dat wat
we hier met elkaar bespreken, in deze
elitaire omgeving, in twaalf jaar tijd ook
echt gerealiseerd wordt?
Dank u wel voor uw aandacht.
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