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VOORWOORD

BIJDRAGE VANUIT DE SOCIAALDEMOCRATIE

AAN KLIMAATPOLITIEK

Klimaatverandering is echt, is door onszelf veroorzaakt en neemt steeds grotere

vormen aan.Het is duidelijk dat we klimaatverandering moeten bestrijden.Dat

is geen keuze maar een bittere noodzaak.De Europese Unie voert wereldwijd

de strijd tegen klimaatverandering aan en heeft zeker sinds de film van Al Gore

het tij mee.Op dit moment staat een heel pakket maatregelen om de

klimaatverandering te lijf te gaan op de agenda van het Europees Parlement.

Nederland heeft, net als de andere Europese landen, grote ambities. In 2020 wil

Europa een aanzienlijke vermindering van de uitstoot van broeikasgassen

bereiken.

Het is duidelijk dat Europa onmisbaar is bij een adequaat klimaatbeleid. Europa

werkt aan schonere energievoorziening in industrie, transport, landbouw en

bebouwde omgeving.We moeten ons wel constant blijven afvragen:wat is de

taak van de overheid en wat kunnen we overlaten aan bedrijven of aan burgers?

En hoe kunnen we de kosten van klimaatbeleid eerlijk verdelen? Op de

achtergrond speelt verder de vraag of we straks met 9 miljard mensen onze

comfortabele levensstijl kunnen voortzetten.
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In deze brochure geef ik antwoord op deze vragen, vanuit mijn sociaal-

democratische achtergrond,maar steeds in het besef dat het klimaatprobleem

niet links of rechts is: het is een gezamenlijk probleem. In het Europees

Parlement werk ik hard mee aan oplossingen, onder andere in de speciaal

hiervoor opgerichte tijdelijke klimaatcommissie.Dit jaar en volgend jaar zijn

daarin ontzettend belangrijk.Het parlement moet als medebeslisser vóór de

verkiezingen in juni 2009 een aantal belangrijke klimaatwetten door het

besluitvormingsproces loodsen.Als sociaal-democraten zullen we ons hierbij

inzetten voor een stabiel klimaat en voor een benadering die rekening houdt

met de sociale gevolgen.De antwoorden in deze brochure zijn natuurlijk niet

definitief. Alle commentaar is welkom!

Dorette Corbey

Nederlandse delegatie van de sociaal-democratische

PSE-fractie in het Europees Parlement/PvdA-eurodelegatie

Woordvoerder klimaatbeleid PSE-fractie

Meer informatie? Kijk op:www.corbey.nl enwww.pesdelegatie.nl

Reageren? Stuur een mailbericht naar dorette.corbey@europarl.europa.eu



HOOFDSTUK I

UITGANGSPUNTEN VAN HET KLIMAATBELEID

Wetenschap als basis

De wetenschappelijke kennis over klimaatverandering wordt steeds groter en

over de rol van de mens bij de opwarming van de aarde worden de wetenschap-

pelijke conclusies steeds stelliger.Hét internationale platform voor klimaatwe-

tenschap is het Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) van de

Verenigde Naties.Hierin werken duizenden klimaatwetenschappers samen. In

2007 publiceerde het IPCC een drietal belangrijke rapporten.De belangrijkste

conclusies van het IPCC zijn:

� De aarde warmt op.De temperatuurstijging is het grootst op het noordelijke

halfrond, en groter op land dan op zee.

� Meer dan de helft van de opwarming van de aarde is veroorzaakt door menselijk

handelen, en dan vooral door de uitstoot van broeikasgassen.

� Kooldioxide (CO2) is het belangrijkste broeikasgas.De jaarlijkse uitstoot groeide

wereldwijd tussen 1970 en 2004 met 80%.

� Als we klimaatverandering binnen de perken willen houden dan mag de gemid-

delde wereldwijde temperatuur met niet meer dan 2 graden Celsius stijgen. Een

opwarming van meer dan 2 graden zou leiden tot watertekorten, verminderde
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landbouwopbrengsten, overstromingen en onherstelbare schade aan de regen-

wouden.

� Het is nog niet te laat.Willen we de temperatuur onder de 2 graden Celsius hou-

den dan moet de uitstoot van broeikasgassen CO2,methaan en lachgas vóór

2050 met vijftig tot tachtig procent omlaag ten opzichte van 1990. In 2020 zou

een tussendoel van 25 tot 40 procent minder uitstoot moeten worden bereikt.

Het IPCC is tamelijk zeker van zijn zaak,maar laat nog wel wat ruimte voor twijfel.

Er zijn nog vrij veel onzekerheden.Over de rol van bossen bijvoorbeeld.Tropi-

sche bossen slaan broeikasgassen op,maar in hoeverre hetzelfde geldt voor bos-

sen in gematigde klimaatzones is nog niet helemaal duidelijk.Maar deze

onzekerheden mogen geen reden zijn om te wachten met klimaatbeleid, zoals

klimaatsceptici willen, temeer daar de twijfel ook de andere kant uitgaat. Som-

mige wetenschappers zijn namelijk van mening dat de schattingen van het IPCC

eigenlijk te voorzichtig zijn. Er is steeds meer bekend over de positieve feedback

effecten: door de opwarming komen juist nog meer broeikasgassen in de atmos-

feer. Bij het smelten van de bevroren bodems (permafrost) in Siberië bijvoor-

beeld, komt in grote hoeveelheden methaan vrij dat weer bijdraagt aan de

verdere opwarming.Volgens sommige wetenschappers (de ‘alarmisten’) gaat de

klimaatopwarming sneller dan eerder verwacht en is zeer grote haast nodig bij

het terugdringen van de broeikasgassen.Veel samenlevingen worden bedreigd

door klimaatverandering omdat de zeespiegel stijgt, sommige landbouwgebie-

den krijgen te maken met extreme droogte, anderen met wateroverlast.Ook

zonder doemverhalen die het einde van de menselijke beschaving voorspellen

zijn de gevolgen ernstig genoeg om klimaatverandering waar mogelijk te voor-

komen.Wij kunnen toekomstige generaties niet opzadelen met onomkeerbare

verslechteringen van het leefklimaat op aarde. Een nuchtere kijk op het pro-

bleem is natuurlijk wel van belang:we moeten de maatregelen kiezen die ook

echt een effect hebben.Onafhankelijke wetenschap is hierbij het uitgangspunt

en daarommoeten ons er van verzekeren dat het IPCC-panel goed functioneert.

Besteedt het wel genoeg aandacht aan de argumenten van de klimaatsceptici

én van alarmisten?

De boodschap van het IPCC is duidelijk en verontrustend maar biedt ook hoop.

Het is volgens de wetenschap zeker nog niet te laat om te handelen.Nú hande-

len is daarbij 5 tot 10 keer zo goedkoop als nu niets doen en later de wereld aan-



passen aan een te ver uit de hand gelopen klimaatverandering.Het tij is nog te

keren en als we dat doen met een goed klimaatbeleid, dan profiteren we ook van

andere voordelen zoals meer werkgelegenheid en technologische vooruitgang.

Maar wat we ook doen, en hoe succesvol het klimaatbeleid ook is, vast staat dat

we ons moeten aanpassen aan klimaatverandering, in Nederland, in Europa. En

we moeten bijdragen aan de aanpassingen die in ontwikkelingslanden nodig

zijn.Deze brochure gaat vooral in op de strijd tegen klimaatverandering, en niet

op de aanpassing aan een warmer klimaat, een stijgende zeespiegel en verande-

rende neerslagpatronen.

Wat zijn de broeikasgassen?

CO2 koolstofdioxide, veruit het belangrijkste broeikasgas, komt vrij bij verbranding

van fossiele brandstoffen als olie, kolen en gas

Methaan CH4 ,moerasgas, belangrijkste bestanddeel van aardgas en meer dan 20 maal

zo sterk als CO2 komt vrij bij de verbranding van gas

Lachgas N2O - 300 maal zo sterk als CO2, de belangrijkste bronnen van lachgas zijn

landbouw (33,5%), chemische industrie (38,2)%, verbranding van fossiele

brandstoffen (28%) en afvalverbranding (11%).

Ozon O3 vorm van zuurstof, bijtend en giftig en schadelijk in de troposfeer,maar be-

schermt de biosfeer in de stratosfeer. Komt van nature voor maar wordt ook

gevormd door een reactie van ultraviolette straling met vervuilende stoffen

als koolmonoxide.

De kritische grens voor het aantal deeltjes broeikasgassen (gemeten in CO2 of

in CO2 equivalenten) in de atmosfeer is 450 tot 500 deeltjes per miljoen, ofwel

450/500 PPM.

Wat is de stand van zaken?

Al jaren wordt geprobeerd om de wereld klimaatverandering aan te pakken. In

1992 is het eerste internationale klimaatverdrag getekend en daarop volgde in

1997 het beroemde Kyoto-protocol.Op grond van dit protocol moet de uitstoot

van broeikasgassen van de EU in 2012 acht procent lager liggen dan in 1990.

Maar is het tot nu toe ook daadwerkelijk gelukt om de uitstoot omlaag te krij-

gen? Na tien jaar klimaatbeleid hebben de 15 ‘oude’EU-lidstaten de uitstoot om-
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laag gekregen tot twee procent onder het niveau van 1990.Worden de 10 lidsta-

ten die in 2004 toetraden meegerekend, dan zijn de gemiddelde resultaten iets

beter, omdat in die landen veel industrieën zijn stilgelegd na de politieke om-

wenteling in 1990. In Nederland is de uitstoot iets omlaag gegaan.Ons land

stoot nu drie procent minder broeikasgassen uit dan in 1990.Deze lagere uit-

stootcijfers zijn goed nieuws,maar er is ook reden tot zorg.Want de netto-daling

hebben we te danken aan een vermindering van de uitstoot van andere broei-

kasgassen zoals methaan en lachgas terwijl de uitstoot van CO2 in heel Europa

toenam, in Nederland met bijna één procent per jaar.De afgelopen tien jaar is er

dus al wel wat gedaan maar de voortgang is te langzaam.We moeten ervoor zor-

gen dat niet alleen de methaan- en lachgasuitstoot naar beneden gaat,maar ook

dat de uitstoot van CO2 wordt verminderd.

Welke sectoren zijn verantwoordelijk voor de vervuiling?

Voor Nederland is de verdeling:

Broeikasgas Totaal 100%

CO2 Transport 19%

Energie en Industrie 47%

Gebouwde omgeving 14%

Landbouw 3%

Ander broeikasgas Vooral landbouw en afval 18%

in de tabel opgesomd.De niet-CO2 broeikasgassen tellen voor 18% en zijn voor

meer dan de helft afkomstig uit de veeteelt en de rest uit de industrie en afval-

storten. De uitstoot van de niet-CO2 broeikasgassen daalt en zal verder dalen.Al-

lereerst omdat meer afval wordt verbrand in plaats van gestort.Daarnaast

worden er minder of andere soorten mest en kunstmest gebruikt.Voor de indus-

trie is bovendien het verminderen van de lachgasuitstoot relatief gemakkelijk te

realiseren.

Het echte probleem, in Europa en voor Nederland is dus vermindering van de

uitstoot van CO2.

Daarom zal deze brochure zich vooral richten op de vraag hoe we dat kunnen

realiseren.
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Wat zijn de doelen van het klimaatbeleid?

Er is dus binnen Europa een dalende trend van broeikasgasuitstoot maar een

stijgende CO2-uitstoot.Wereldwijd neemt de uitstoot echter alsmaar toe.Volgens

het IPCC moeten we nú handelen.Maar hoe ziet het klimaatbeleid er precies uit

en hoe moeten we het in de toekomst inrichten?We beginnen met de doelen. In

het kader zijn de doelen samengevat die er wereldwijd, Europees én voor Neder-

land zijn vastgesteld.

Doelen van de klimaatpolitiek - (het uitgangspunt is altijd het jaar 1990)

Wetenschap (IPCC)

Beperk de uitstoot van broeikasgassen met 25 tot 40 procent in 2020 en met 60 tot

80 procent in 2050.

Politieke doelstellingen voor 2012

Internationaal (Kyoto-protocol):wereldwijd moet de vervuiling in 2012 met tenminste 5

procent zijn verminderd – de doelstelling is onderverdeeld in subdoelen per land of regio.

Europese Kyoto-doelstelling:8 procent minder uitstoot in 2012.

Nederlandse doelstelling: 6 procent minder uitstoot in 2012.

Doelstellingen voor 2012-2020

Internationaal:wordt nog over onderhandeld, op Bali is wel afgesproken dat een

uitstootreductie van 25 tot 40 procent in 2020 het doel zou moeten worden.

Europa:20 procent minder uitstoot in 2020 (30 procent als andere industrielanden

meedoen met klimaatbeleid).

Nederland vrijwillige eigen doelstelling:30 procent minder uitstoot in 2020.

Nederland bindende doelstelling:21 procent minder uitstoot door de industrie en

16 procent minder uitstoot door andere sectoren zoals transport en landbouw.

Doelstellingen 2050

Europa:60 tot 80 procent minder uitstoot in 2050.

Nederland: volgt Europese doelstelling.
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Zoals gezegd is Europa goed op weg om de Kyoto-doelstelling te halen en wordt

er op dit moment gewerkt aan maatregelen om de nieuwe, strengere doelstellin-

gen voor 2020 waar te maken. Europese Commissie heeft hiertoe onlangs een

reeks voorstellen gedaan.Maar het is jammer dat Europa pas echt de vervuiling

wil aanpakken,wanneer andere landen in de wereld gaan meedoen.De interna-

tionale onderhandelingen over een 2020 doelstelling lopen namelijk nog. Eind

2007 werd op Bali besloten dat er in ieder geval een opvolger moet komen van

het Kyoto-verdrag met fors ambitieuzere doelstellingen.Hopelijk kan er in 2009

een nieuw internationaal verdrag worden gesloten.Welke reductiedoelstelling er

uiteindelijk ook uitkomt: het is niet gemakkelijk om de CO2-uitstoot te verminde-

ren.

Het roer moet om

De doelen van het klimaatbeleid zijn duidelijk.Nu komt het erop aan om ze te

halen.Hiervoor moet het roer om.We komen er niet door spaarlampen te ge-

bruiken of vaker de fiets te nemen.Om de komende jaren een forse verminde-

ring van de broeikasgasuitstoot te bereiken zijn forse veranderingen nodig in

onze energiehuishouding, industriële productie en transport.De technologie

voor schone energieopwekking voor huishoudens en industrie, schoon transport

en energiebesparing is er,maar wordt nog niet op grote schaal ingezet. Pro-

bleem is dat het vaak nog te duur is.De veranderingen zullen daarom niet

vanzelf door de markt in werking worden gezet, overheidsingrijpen is doorslag-

gevend. Binnen de Europese Unie moeten binnenkort keuzes gemaakt worden.

De politieke uitgangspunten: eerlijk, solidair en geloofwaardig

Snel resultaat boeken is essentieel,maar klimaatbeleid moet eerlijk en solidair

zijn, het moet mensen en bedrijven betrekken bij de problematiek en innovatie

voorop stellen.Wat betekent dat in de praktijk? Een eerlijk klimaatbeleid bete-

kent dat de kosten van het beleid naar draagkracht worden verdeeld.Die verde-

ling, de sterkste schouders dragen de zwaarste lasten,moet tussen landen

wereldwijd gelden,maar ook tussen landen binnen de Europese Unie, en tussen

de verschillende economische sectoren.Het betekent dat iedereen er op moet

kunnen vertrouwen dat andere rijke industrielanden ook een geloofwaardig be-

leid voeren.

Op dit moment voert Europa een klimaatbeleid en landen als China en de Ver-
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enigde Staten niet of nauwelijks.Dit kan leiden tot concurrentieverstoring. Zo

wordt in Europa de staalindustrie geprikkeld om de vervuilende uitstoot te ver-

minderen. Dat is niet altijd goedkoop.Concurrenten buiten Europa hoeven deze

kosten niet te maken en zijn dus in het voordeel.Dit zou ertoe kunnen leiden dat

de Europese staalindustrie zich verplaatst naar landen die niet meedoen met het

klimaatbeleid.Daar schieten we natuurlijk niets mee op want voor het klimaat

maakt het niet uit waar op de wereld de CO2 wordt uitgestoten.Verplaatsing

van de vervuiling naar China, of Vietnam levert geen milieuwinst op terwijl het in

Europa wel banen kost.Dat is natuurlijk niet de weg die we op moeten.

In een eerlijk klimaatbeleid bestaan er min of meer gelijke verplichtingen voor

alle industrielanden.We moeten naar wegen zoeken om dit te realiseren,maar

daarbij wel bedenken dat Europa en de VS per hoofd van de bevolking veel meer

uitstoten dan de Aziatische landen.Het klimaatbeleid daarommoet ook solidair

zijn. Rijke landen met een lange geschiedenis van vervuiling moeten zwaardere

verplichtingen krijgen dan arme landen of opkomende economieën.Naast de

historische vervuiling speelt hierbij ook de vervuiling per hoofd van de bevol-

king een rol. China is weliswaar het land met de grootste uitstoot van CO2,maar

er zijn ook heel veel Chinezen.Dus wanneer je de uitstoot vertaalt per hoofd van

de bevolking is de situatie heel anders.Dan is de uitstoot in Europa vele malen

hoger per hoofd van de bevolking dan die in China en India, om over Afrika

maar niet te spreken.De Amerikanen maken het helemaal bont: per hoofd van

de bevolking stoten zij 19 maal zoveel uit als de gemiddelde Indiër en tweemaal

zoveel als de Europeaan. Er komt nog bij dat de uitstoot van CO2 in China voor

een deel veroorzaakt wordt door productie van goederen die bestemd zijn voor

deWesterse markt.

Westerse landen kunnen ontwikkelingslanden hun recht op ontwikkeling niet

ontzeggen.Maar voorkomen moet worden dat ontwikkelingslanden nu dezelfde

fouten gaan maken als in hetWesten.Hun groei moet schone groei zijn. Een

solidair klimaatbeleid betekent dus dat westerse landen versneld moeten inves-

teren in de overdracht van milieuvriendelijke technologieën aan ontwikkelings-

landen of opkomende economieën. Elke week wordt er in China een nieuwe

kolencentrale geopend.Meestal worden de meest moderne technologieën niet

gebruikt worden zodat het rendement uit kolen ver van optimaal is.Nieuwe

technologie en overdracht daarvan is dus nodig in ieders belang.
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Binnen Europa betekent een eerlijk klimaatbeleid dat de kosten van het beleid

tussen de lidstaten van de EU en tussen economische sectoren eerlijk worden

verdeeld.Het spreekt voor zich dat ook binnen Europa de sterkste schouders de

zwaarste lasten moeten dragen.De nieuwe lidstaten in Centraal-Europa zijn per

hoofd van de bevolking aanzienlijk armer en stoten ook minder CO2 uit. Bij de in-

vulling van het Europese beleid zal hiermee rekening moeten worden gehou-

den. Maar ook hier geldt: groei in nieuwe lidstaten moet zoveel mogelijk schoon

zijn.

Volgens het Milieu en Natuur Planbureau (MNP) kan de 30% doelstelling in Ne-

derland worden gehaald met investeringen van 3 tot 4 miljard euro extra per

jaar.Maar wie gaat dat betalen en wat is een eerlijke verdeling van de lasten?

Moeten alle sectoren in principe dezelfde verplichting van 30 procent reductie

krijgen.Of moeten sectoren waar dat relatief gemakkelijk en goedkoop is een

hogere verplichting krijgen dan de sectoren die veel moeilijker een bijdrage

kunnen leveren? Het is logisch vervuiling eerst te bestrijden waar maatregelen

het goedkoopste zijn: eerst het laaghangende fruit plukken.Maar geld is niet

alleen doorslaggevend; het gaat ook omwerkgelegenheid en om de sociale

gevolgen.
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Een sociaal klimaatbeleid

Klimaatbeleid kost geld.Hogere kosten kunnen en moeten doorberekend wor-

den aan de eindgebruiker of de klant.Uiteindelijk moeten we allemaal meer be-

talen voor energie, voor brandstof maar ook voor levensmiddelen die van verre

komen, of waar bij productie veel energie wordt gebruikt en veel broeikasgas-

sen vrijkomen.Dat geldt dus voor vlees,maar ook voor kiwi’s uit Nieuw Zeeland,

of sperzieboontjes uit Kenia.Dit is een goede ontwikkeling, de vervuiler moet

immers betalen.Consumentenprijzen zijn nu kunstmatig laag omdat de kosten

van de vervuiling niet zijn doorberekend in de consumentenprijzen.Voor de so-

ciaal-democratie is het belangrijk om steeds op te letten dat de laagste inko-

mensgroepen hierdoor niet in de problemen komen.Duurdere vliegtickets of

duurdere brandstof maakt niet veel uit voor mensen met een hoog inkomen.

Maar voor mensen met een smalle beurs kunnen een paar tientjes een groot

verschil maken.Vliegen is de laatste jaren spectaculair in prijs gedaald.Het is nu

vaak goedkoper om een vlucht te boeken naar Turkije dan met de trein van Am-

sterdam naar Maastricht te reizen.Deze situatie is het gevolg van de efficiënte

bedrijfsvoering van luchtvaartmaatschappijen en de sterke concurrentie,maar

ook door het feit dat de vervuiling (o.a. uitstoot van broeikasgassen) door de

luchtvaart niet in de prijs van het ticket opgenomen.

Goedkope vluchten zijn natuurlijk populair.Maar vliegen wordt duurder wanner

de luchtvaart ook moet gaan betalen voor de uitstoot van CO2. Betekent dat

vliegvakanties alleen nog bereikbaar zijn voor de happy few? Is dat aanvaard-

baar? Is het niet beter om het vliegen op de bon zetten, bijvoorbeeld voor

iedereen nog maar één vliegvakantie per twee of drie jaar? Voor de sociaal-

democratische partijen in Europa is het belangrijk dat we goed nadenken over

het effect van prijsverhogingen in de transportsector en bijvoorbeeld in de

energiesector. Kan de overheid mensen met lage inkomens compenseren?

Het is iets waar we als sociaal-democraten keuzes in moeten maken.

No regret ofwel geen-spijt beleid!

Een eerlijk en solidair klimaatbeleid biedt volop kansen.Het zal leiden tot econo-

mische groei en banengroei in nieuwe bedrijven die nieuwe schone producten

maken.Veel maatregelen om klimaatverandering te bestrijden hebben grote

voordelen.Het zijn maatregelen die we toch al wilden nemen. Europa wil bij-

voorbeeld de afhankelijkheid van de import van energie verminderen en meer
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zelfvoorzienend zijn. Investeren in duurzame energie is dan een van de oplossin-

gen. En dat is ook weer goed voor het klimaat.Dat noemen we in Europees ver-

band no-regret beleid, ofwel geen-spijt-beleid: het is niet alleen goed voor het

klimaat maar ook vanwege andere voordelen, zoals het verminderen van onze

afhankelijkheid van energie-importen uit instabiele regio’s, of het verbeteren

van de luchtkwaliteit.Deze maatregelen zijn natuurlijk politiek het makkelijkst.

Zelfs de klimaatsceptici zijn te overtuigen van het nut.

Klimaatbeleid is vaak geen-spijt-beleid.Aan de slag dus! In deze brochure

proberen we deze mooie principes om te zetten in concrete en realistische

maatregelen.Daarbij concentreren we ons op vijf sectoren: energie, transport,

industrie, landbouw en bebouwde omgeving (inclusief huishoudens).Deze sec-

toren hebben allemaal in meer of mindere mate rechtstreeks met Europees

maatregelen en beleid te maken.We spreken eerst de instrumenten van beleid

en in de volgende hoofdstukken de vijf sectoren, gevolgd door een conclusie.



HOOFDSTUK 2

DE INSTRUMENTEN:
HOE BROEIKASGAS VERMINDEREN?

De Europese Unie voert al enkele jaren een klimaatbeleid.Dat is er vooral op ge-

richt om bedrijven te laten betalen voor de uitstoot van broeikasgassen. Ver-

trouwen in de markt is goed.Als er een goede prijskaart hangt aan de uitstoot

van CO2 kunnen overheden heel veel overlaten aan de markt.De bedrijven zullen

dan zelf naar manieren gaan zoeken om de uitstoot van CO2 te verlagen.Maar op

dit moment is de prijs veel te laag en faalt de markt.Meer overheidsingrijpen is

dus nodig.De overheid moet bedrijven zoveel mogelijk vrij laten in hun keuzes

op welke wijze ze de doelstellingen willen realiseren.Maar er moeten wel duide-

lijke voorwaarden zijn zodat het ene probleem niet wordt ingeruild voor het an-

dere. Daarom is het soms nodig om te zeggen dat we bepaalde

vormen van energieopwekking niet willen (kernenergie) en anderen juist willen

stimuleren (duurzame energie). Soms zijn subsidies hierbij nodig, soms kan

wetgeving volstaan.De instrumenten van klimaatbeleid op een rij:

1. Het emissiehandelssysteem (ETS)

Verreweg het belangrijkste instrument dat we nu hebben om de uitstoot van

broeikasgassen tegen te gaan is het Europese emissiehandelssysteem (in het
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engels afgekort als ETS). Sinds 2005 valt ongeveer 40 procent van alle broeikas-

gassen onder het systeem.Hoe werkt het systeem? Het ETS heeft als doel vervui-

ling tegen te gaan door het een prijs te geven en zo vervuilen duur te maken.

Bedrijven krijgen een maximaal uitstootplafond van gratis verkregen emissie-

rechten. Als een bedrijf meer CO2 wil uitstoten dan moet het uitstootrechten

kopen op de markt voor emissierechten. Is de uitstoot minder, bijvoorbeeld

omdat het bedrijf schoner is gaan produceren, dan kunnen de overblijvende

rechten worden verkocht op de markt.Op deze manier worden bedrijven geprik-

keld schoner te gaan produceren en kan de vermindering van CO2 op de meest

kosteneffectieve manier tot stand komen.Bedrijven rekenen zelf uit wat voor

hen het voordeligste is: nu investeren in nieuwe technologie en dan de overblij-

vende CO2 -rechten verkopen, of nu rechten inkopen en later investeren in een

schoner productieproces.Onder het ETS vallen onder andere de Europese staal-,

papier- en cementindustrie en de elektriciteitssector.

Wil het systeem goed functioneren, dan moet er nog het één en ander verande-

ren. Het systeem werkt namelijk niet vlekkeloos en de uitstoot van de deelne-

mende bedrijven zijn nog niet noemenswaardig gedaald. Er zijn drie belangrijke

problemen.Ten eerste krijgen bedrijven tot nu toe de meeste rechten gratis.Dit

leidde vooral tot problemen in sectoren waar de concurrentie niet optimaal is,

zoals bij elektriciteitsbedrijven. Bedrijven rekenden hun gratis verkregen rechten

door aan hun klanten.Gratis verkregen rechten werden bij de prijs voor afne-

mers opgeteld,waardoor konden de bedrijven enorme extra winsten maken (de

windfall profits), zonder dat ze hier iets voor hoefden te doen.Het kon omdat de

elektriciteitsmarkt niet optimaal functioneert en afnemers niet gemakkelijk even

naar een andere leverancier konden overstappen.

Het tweede probleemmet het ETS in de huidige vorm is de verdeling van rech-

ten per lidstaat.Hierdoor is er geen sprake van een uniforme aanpak,wat nodig

is om een gelijk speelveld te garanderen voor bedrijven in heel Europa.Het

derde probleem is dat er in de beginperiode teveel rechten werden uitgegeven.

Omdat er uitstootrechten in overvloed waren ontstond er geen krapte op de

handelsmarkt en bleef de CO2-prijs in de handelsperiode tot 2008 laag.Hierdoor

was er geen prikkel voor bedrijven om te investeren in schone technologieën.

Het derde probleem is al grotendeels opgelost.Tussen 2008 en 2012 worden

duidelijk minder emissierechten uitgegeven.Het positieve effect hiervan is dui-



delijk te zien aan de CO2-prijs, die na de bekendmaking hiervan vorig jaar om-

hoog schoot naar rond te twintig euro per ton CO2.Ook de komende jaren zal

het totaal aantal rechten gestaag omlaag gaan.Voor 2008 is het plafond vastge-

steld op 2083 miljoen ton CO2, voor 2013 stelt de Europese Commissie een pla-

fond voor van 1,974 miljoen ton CO2, een cijfer dat in 2020 moet zijn gedaald tot

1,720 miljoen ton.Al met al zal het plafond in 2020 21 procent lager liggen dan

in 2005. Een goede ontwikkeling kortom, al zou het totaal aantal uitstootrechten

nog wat sneller omlaag kunnen.

Herziening ETS: politieke discussie

Het Europees Parlement en de Europese Raad van milieuministers buigen zich de

komende maanden over de ETS-herziening. Belangrijkste vragen die moeten worden

beantwoord zijn:

• Hoe hoog wordt het percentage rechten dat geveild zal worden?

• Op welke manier moeten de rechten worden geveild?

• Wat gebeurt er met de opbrengsten van de veilingen?

• Wat te doen met industriesectoren die concurreren met bedrijven van buiten de EU

die geen extra kosten hoeven te maken om schoner te produceren?

De genoemde kinderziekten van het ETS zijn niet heel erg, de periode 2005-2008

was uitdrukkelijk bedoeld als proefperiode.Maar het is goed dat de Europese

Commissie begin 2008 met plannen is gekomen om het systeemmet ingang

van 2013 grondig te verbeteren. In de toekomst de rechten niet meer gratis

verdeeld maar wordt een groot deel via een veiling verkocht.Door al deze

verbeteringen zal de CO2-prijs naar verwachting structureel hoog zijn,waardoor

bedrijven een stabiele prikkel krijgen om te investeren in schone technologieën.

In het Europees Parlement en de Europese Raad van milieuministers wordt de

herziening van het emissiehandelssysteem besproken.Moeilijkste punt blijft hoe

om te gaan met concurrentie van buiten de EU (zie kader voor de hoofdlijnen

van de politieke discussie). Een lastige vraag is verder hoe het veilen van emissie-

rechten te organiseren. Een veiling per lidstaat of één Europese veiling? Indien

per land,mogen bedrijven dan in alle lidstaten meebieden? Mogen slechts be-

drijven meebieden die ook echt uitstoten - en geen banken bijvoorbeeld? En
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wat gebeurt er met de opbrengsten van de veiling,mogen die weer worden te-

ruggesluisd naar de industrie? Of komen ze in een apart fonds voor de inzet van

schone technologie en het helpen van landen als China en India om de uitstoot

te beperken? Allemaal vragen die de komende maanden in het Europees Parle-

ment zullen worden beantwoord.

2. Eisen aan producten en productieprocessen

Emissiehandel is een eenvoudige manier om bedrijven aan te zetten tot schone

productie.Maar soms is het nodig om aanvullende eisen te stellen. Bijvoorbeeld

omdat bepaalde productieprocessen ongewenst zijn, zoals kernenergie (zie ook

hoofdstuk 3 over energie).Veel vaker is het nodig om eisen te stellen aan pro-

ducten. Producten kunnen vervuilend en inefficiënt zijn en moeten vervangen

worden door betere.Gloeilampen zijn te weinig efficiënt. IJskasten gebruiken

vaak onnodig veel stroom.Auto’s kunnen veel zuiniger rijden.Wettelijke maatre-

gelen zijn nodig om fabrikanten te dwingen zuinigere producten te maken of

om in ieder geval consumenten op de hoogte te stellen van het energieverbruik

van hun televisies, lampen, ijskasten en auto’s.

3. Bureaucratische belemmeringen opheffen

Veel beleid is onbedoeld een rem op vooruitgang.Nieuwe regels voor chemica-

liën (hoe terecht ook) maken het steeds moeilijker om oude producten opnieuw

te gebruiken en weer in een andere vorm op de markt te brengen, omdat er bij-

voorbeeld stoffen in zitten die we niet opnieuw op de markt willen hebben.Maar

hergebruik is vaak juist heel effectief om de uitstoot van broeikasgassen tegen te

gaan.

Een ander voorbeeld zijn de aanbestedingsregels.Overheden zijn verplicht om

bij aanbestedingen de goedkoopste oplossing te kiezen, en mogen niet zonder

meer kiezen voor de oplossing met de beste broeikasbalans.Deze belemmerin-

gen moeten – waar dat mogelijk is - zo snel mogelijk verdwijnen, uiteraard met

inachtneming van de volksgezondheid.

4. Subsidie

Nieuwe technologie is vaak duur en komt daarommoeizaam van de grond.Als

de technologie eenmaal op grote schaal wordt toegepast kan de prijs dalen.

Subsidies kunnen nodig zijn om vernieuwende bedrijven over de eerste drempel
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te helpen.Maar om eerlijke concurrentievoorwaarden te garanderen is het nodig

dat overheden zoveel mogelijk afzien van structurele subsidies,want die zijn

vaak weer een rem op innovatie.Het is veel beter er voor te zorgen dat de uit-

stoot van broeikasgassen een geloofwaardige prijs heeft dan subsidies ter be-

schikking te stellen aan schone technologieën.

5. Informatie en compensatie

Veel mensen maken zich zorgen over het klimaat.Volgens een recent onderzoek

van dagblad Trouw is klimaatverandering de grootste zorg van de Nederlanders.

Maar er is veel onduidelijkheid wat iedereen zelf kan doen. Iedereen weet inmid-

dels dat gloeilampen verwisselen voor spaarlampen of zelfs LED-lampen goed is.

Maar voor veel mensen is het verder toch erg onduidelijk wat ze zelf kunnen

bijdragen aan de vermindering van de uitstoot van broeikasgassen.Voor veel

kleine bedrijven geldt hetzelfde. Klimaatneutraal, klimaatvriendelijk, klimaatcom-

pensatie, wat betekent het allemaal en kan je er als consument ook echt van op

aan dat de claim waar is? Goede voorlichting en informatie is noodzakelijk.

6. Beperkingen opleggen

De discussie over de individuele verantwoordelijkheid gaat verder. Er wordt

nagedacht om individuele klimaatbudgetten toe te kennen voor energie-inten-

sieve producten.Dat zou betekenen dat iedere burger bonnen ontvangt om

brandstof of bijvoorbeeld vliegreizen te kopen.Daarmee is gegarandeerd dat

het verbruik wordt beperkt en dat de verdeling eerlijk is – iedereen heeft toe-

gang tot een basishoeveelheid.Tussen burgers zal handel ontstaan.Wie geen

auto heeft, of wie er weinig gebruik van maakt kan zijn brandstofbonnen verko-

pen aan anderen. Beperkingen zijn natuurlijk geen prettige maatregelen, ze

staan op dit moment niet op de politieke agenda.Maar er wordt steeds meer

over nagedacht.

7. Innovatie

Echte oplossingen voor de klimaatproblematiek komen er alleen als we ruim

baan geven aan innovatie.Natuurlijk kunnen we beslissen minder te consume-

ren, minder te vliegen,minder auto te rijden.Waar dat kan moeten we dat

inderdaad doen.Maar schone technologie kan er toe bijdragen dat we onze

levenswijze kunnen behouden en toch de uitstoot van broeikasgassen tot een
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minimum terugbrengen.Dat betekent dat we belemmeringen voor innovatief

ondernemerschap moeten opruimen. Schone technologieën betalen zichzelf

terug,maar ontwikkeling van nieuwe technologie heeft wel betrokkenheid van

de overheid nodig.

De toegenomen olie- en accijnsprijzen leveren de schatkist vele extra accijns-

opbrengsten op.Deze extra inkomsten zouden bijvoorkeur moeten worden

gereserveerd voor investeringsfondsen voor de ontwikkeling en onderzoek van

duurzame energiebronnen.

8. Conclusie

Er is geen droomoplossing die ons in staat stelt de klimaatverandering even aan

te pakken. Integendeel, eigenlijk zijn er heel veel maatregelen nodig.Maar het

maatregelenpakket moet zo zijn samengesteld dat het inderdaad eerlijk en

solidair is. Politieke steun voor maatregelen is nodig en de meeste mensen

zullen alleen bereid zijn beleid te aanvaarden als dat ook eerlijk is.Maar voor

pessimisme is geen plaats. Een goed klimaatbeleid levert behalve stabiel klimaat

veel op: schonere energievoorziening,minder afhankelijkheid van olie, betere

luchtkwaliteit en veel werkgelegenheid.Hoe gaat dat in zijn werk?
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HOOFDSTUK 3

ENERGIE

Onderstaande cirkeldiagram laat de wereldwijde broeikasgasuitstoot

per sector zien.

A - Afval en afvalwater 2,8 %

B - Energievoorziening 25,9%

C - Transport 13,1 %

D -Woon- en werkgebouwen 7,9%

E - Industrie 19,4 %

F - Landbouw 13,5 %

G - Bosbouw 17,4 %
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Schonere elektriciteitsvoorziening – power to the people!

Wereldwijd neemt het energieverbruik toe (zie grafiek hieronder).Volgens het

mitigation rapport van het IPCC zal de energievraag bij ongewijzigd gedrag of

beleid in 2030 met 65 procent zijn gestegen ten opzichte van 2004.De groei is

fors in Azië, en wat minder – maar nog steeds aanzienlijk – in Europa en de VS.

Energieproductie is wereldwijd goed voor bijna 25 procent van de uitstoot van

broeikasgassen.Hoe brengen we deze uitstoot omlaag? Allereerst door zuiniger

met energie om te springen, vervolgens ook door fors te investeren in duurzame

energie zoals windenergie en zonne-energie.De energie uit kolen of gas die er

de komende jaren desondanks nog nodig zal zijn moet zo schoon mogelijk

worden, bijvoorbeeld door ondergrondse opslag van CO2 uit kolencentrales.

Bron: IPCCmitigation report

Efficiënter energiegebruik

Demeest eenvoudige manier om CO2 te besparen is minder energie gebruiken.

Zuinig omgaan met energie is topprioriteit nummer één maar helaas neemt het

energieverbruik in Nederland en de rest van Europa tot nu toe alleen maar toe.

We moeten dus flink aan de slag.Vooral met het zuiniger maken van huishoude-

lijke apparaten en kantoorapparatuur. Stofzuigers en wasmachines bijvoorbeeld

verbruiken veel energie, er is daar nog veel winst te behalen.Verder moeten

kantoorgebouwen en huizen veel energiezuiniger worden. Bouwvoorschriften

moeten hiertoe fors worden aangescherpt. Bedrijven moeten hun productiepro-
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cessen efficiënter kunnen maken en restwarmte zoveel mogelijk benutten.

Maar ook consumenten spelen een grote rol. Allereerst door op te passen voor

intensiever gebruik van zuinige apparaten (voorkom het zogenaamde spaarlam-

peneffect: omdat de lamp zuinig is laten we hem vaker branden). Iedereen kan

een steentje bijdragen door de thermostaat een graadje lager te zetten en/of

een hyperefficiënte HR-ketel aanschaffen.Maar de ervaring leert dat slechts 5 tot

10 procent van de mensen écht bereid is om zuiniger aan te doen met energie

en uit zichzelf in actie komt.

Energiebedrijven kunnen helpen, bij de isolatie van huizen bijvoorbeeld. Bedrij-

ven als Eneco zijn hiermee al volop bezig. Bill Clinton moedigt energiebedrijven

aan om isolatie- en andere energiebesparende werkzaamheden uit te voeren in

de huizen van hun klanten. In ruil voor deze werkzaamheden mogen ze twintig

jaar lang een hoger tarief heffen.Dat levert winst op voor de klanten,want door

lager gebruik zal de totale energierekening toch lager uitvallen,maar ook voor

energiebedrijven vanwege hogere tarieven. Kortom, energiebedrijven kunnen

zich richten op energiediensten.

Elektriciteitsbedrijven zouden hiernaast verplicht kunnen worden tot tariefdiffe-

rentiatie. Ieder huishouden krijgt een basishoeveelheid energie tegen een lager

tarief. Bij veel gebruik wordt een hoger tarief berekend.De basishoeveelheid kan

variëren voor een- of meerpersoonshuishoudens. Een dergelijke tariefopbouw is

een duidelijke stimulans voor consumenten om bewust met energie om te gaan.

Het is ook een sociale maatregel omdat lage inkomensgroepen geen nadelen

ondervinden (als in de sociale woningbouw voldoende wordt geïnvesteerd in

isolatie) maar de mensen die grote huizen en hun jacuzzi’s of zwembaden willen

verwarmen wel.Tariefdifferentiatie kan samengaan met initiatieven om de elek-

triciteitsmeter meer zichtbaar (of hoorbaar) te maken in huis.Meters die rood

uitslaan of gaan piepen bij bovenmatig gebruik kunnen mensen bewust maken

van hun energieverbruik.

Veel meer groene energie

Er is op aarde duurzame energie in overvloed, de zon is een oneindige energie-

bron en we kunnen energie opwekken uit wind.We worden steeds beter in

het omzetten van deze duurzame bronnen in elektriciteit en warmte.Naast het

vermijden van broeikasgasuitstoot heeft duurzame energie andere grote voor-

delen: het verbetert de luchtkwaliteit, verkleint de noodzaak van imports uit
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instabiele regio’s en het vermindert onze afhankelijkheid van fossiele energie-

bronnen die ooit op zullen raken. En het levert ook nog werkgelegenheid op:

volgens de Europese Commissie werken in heel Europa 300.000 mensen in be-

drijven die duurzame energie produceren.Maar ondanks deze voordelen groeit

de productie van groene stroom in Nederland slechts met een slakkengang.Op

dit moment is ongeveer 6 procent van de in Nederland geproduceerde elektrici-

teit duurzaam.Voor de totale Nederlandse energieproductie ligt dit cijfer op

een schamele 2,4 procent. Energiebedrijven bouwen liever kolencentrales dan

windmolens op zee.Waarom komt duurzame energie zo moeizaam van de

grond? Duurzame energie is simpelweg nog te duur en de Nederlandse over-

heidssubsidies zijn lager dan in bijvoorbeeld Duitsland,waar in een recordtempo

windmolens worden bijgebouwd.Ondanks de enorm gestegen olie- en gasprij-

zen is het is nog steeds niet rendabel voor bedrijven omwindparken te bouwen.

De kosten van de vervuiling worden slechts voor een klein deel doorberekend in

de prijs van fossiele brandstoffen.Naast het kostenverschil duurt het ook nog

eens ontzettend lang om alle benodigde vergunningen te krijgen voor windmo-

lens. De procedures kunnen in Nederland jaren duren vanwege het Not InMy

Backyard-effect:mensen zien het nut van windmolens maar willen geen molen

in hun achtertuin.

Maar duurzame energie is onontbeerlijk in het bestrijden van klimaatverande-

ring. De komende jaren zal er dus hard moeten worden gewerkt aan het flink

verhogen van het aandeel duurzame energie in de totale energiemix.Hoe gaan

we dit doen?

Europa kan helpen.De Europese Unie volgt een tweesporenbeleid.Ten eerste

wordt het Europese emissiehandelssysteem verbeterd zodat er een stabiele

hoge CO2-prijs ontstaat.Hierdoor wordt energie uit fossiele bronnen duurder en

duurzame energie goedkoper. Ten tweede heeft Europa zich het doel gesteld

om in 2020 een aandeel van twintig procent duurzame energie te hebben be-

reikt. Deze doelstelling is vastgelegd in de wetsvoorstel (of ‘richtlijn’ in eurojar-

gon) hernieuwbare energie. In de richtlijn duurzame energie wordt de

Europese doelstelling opgesplitst in afzonderlijke nationale doelstellingen, die

variëren van tien procent voor Malta tot 49 procent voor Zweden.Nederland

heeft een doelstelling van 14 procent gekregen,waarmee ons land bepaald

geen koploper is.Wél is het een flinke stap vooruit vergeleken met de huidige

2,4 procent duurzame productie. Lidstaten moeten nationale actieplannen
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maken hoe ze hun duurzame doel kunnen halen en vanaf 2012 elke twee jaar de

voortgang bespreken. Een lidstaat die de doelstelling niet haalt kan certificaten

kopen van landen die de doelstelling al gehaald hebben. Er zijn geen sancties

voor lidstaten die hun doelstelling niet halen,maar er ligt wel een flinke druk bij

de Europese landen om aan de slag te gaan met schone energie.

Het is goed dat de wet hernieuwbare energie er komt,maar het is de vraag of de

wet zich niet beter op bedrijven kan richten dan op lidstaten.Alle Europese be-

drijven zouden worden verplicht om een vast percentage van de elektriciteit

duurzaam te produceren, ze moeten de hiervoor noodzakelijke investeringen

zelf bekostigen.Als een bedrijf zich niet aan de wet houdt is daar gemakkelijker

tegen op te treden dan wanneer een lidstaat regels aan zijn laars lapt. En een be-

drijfsgerichte aanpak zou bovendien overheidssubsidies op duurzame energie

overbodig maken. Subsidies vormen momenteel de enige prikkel voor energie-

bedrijven om duurzamer te gaan produceren. In Nederland past de overheid de

‘onrendabele top’bij tussen de kostprijs van duurzame energie en de marktprijs

voor elektriciteit. In Duitsland hebben ruimhartige subsidies tot grote toename

van windmolens en andere duurzame energieproductie geleid. In 2004 gaven de

Duitsers 6,6 miljard euro uit aan subsidies voor duurzame energie.Dat is veel

geld, hoewel ook moet worden opgemerkt dat Duitsland in hetzelfde jaar ook 4

miljard euro subsidie gaf aan de kolenindustrie. Subsidies op energieproductie

zijn in principe onwenselijk. In feite betaalt de belastingbetaler dan de meerkos-

ten, in plaats van de consument.

Wanneer de wet hernieuwbare energie gericht zou zijn op bedrijven worden

subsidies overbodig.De productiesubsidies die hierdoor bespaard worden kun-

nen worden gebruikt om consumenten uit lage inkomensgroepen tegemoet te

komen bij het betalen van de stijgende energieprijzen.

Klein en groot:power to the people!

Geld en kosten zijn belangrijk,maar niet het hele verhaal.Het blijkt niet voor

iedereen even makkelijk te zijn om te investeren in duurzame energie.Ook de

markt kent nogal wat belemmeringen.Om deze goed in beeld te krijgen is het

nuttig eens te kijken naar de structuur van de energiesector. Beschikbaarheid

van energie is de basis voor samenleving en economie.De productie van energie

was tot in de negentiende eeuw voor een groot deel een lokale en private aan-

gelegenheid. Elk dorp, elke stad had een eigen energie- en later elektriciteitspro-
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ductie.Windmolens,waterkracht en later kolen of houtgestookte centrales. Ener-

gievoorziening werd zo cruciaal dat overheden de productie meer en meer in

handen namen door oprichting van nutsbedrijven.Dat leidde tot een sterkere

concentratie van de sector.Tegenwoordig is energieproductie weer voor een

groot deel geprivatiseerd, en is er een nieuwe ronde van schaalvergroting

gaande, ditmaal ook op Europese schaal.

Inmiddels kijkt de overheid weer kritisch naar de energiesector.Het is overduide-

lijk dat de energieproductie snel schoner moet worden en dat we zuiniger om

moeten gaan met energie.Maar duurzaamheid en efficiëntie zijn niet noodzake-

lijk het belang van elektriciteitsproducenten.Daarom is een actief overheidsop-

treden noodzakelijk.

De markt wordt nu gedomineerd door enkele gigantische bedrijven die regio-

naal sterke marktposities hebben.De privatisering en liberalisering van de ener-

giemarkt heeft niet geleid tot een volmaakte markt waarin energie vrijelijk over

landsgrenzen kan worden getransporteerd en waarin iedereen toegang heeft

tot de distributienetwerken. Kleine bedrijven zijn duidelijk in het nadeel.De ont-

koppeling van productie en levering aan de ene kant en transport aan de andere

kant is een oplossing voor dit probleem.De Europese Commissie heeft voorge-

steld dit in heel Europa door te voeren en in het Parlement woedt momenteel

een felle discussie over het plan.

Ontkoppeling is goed en noodzakelijk,maar nog geen garantie dat aanbieders

van groene stroom hun product zonder problemen op het netwerk kunnen krij-

gen. In Nederland is de ontkoppeling een feit maar toch is de netwerktoegang

voor nieuwe productiecapaciteit soms problematisch.De reden is dat grote spe-

lers de netwerkcapaciteit al hebben gereserveerd, zeker in regio’s waar een tekort

aan netwerkcapaciteit bestaat.Hierdoor vissen bijvoorbeeld innoverende tuinders

die hebben geïnvesteerd in moderne energieproducerende kassen achter het net.

De beheerder van het Nederlandse hoogspanningsnet,Tennet, volgt bij de toe-

kenning van netwerkcapaciteit het principe ‘wie het eerst komt wie het eerst

maalt’.Voorrang aan de aansluiting van duurzame energie zou een oplossing zijn.

Dit is dus niet het geval,maar Tennet werkt aan het uitbreiden van de capaciteit en

kan in ieder geval in Noord-Nederland snel meer ruimte op het net creëren.

Een moeilijkheid bij het functioneren van de elektriciteitsmarkt is dat stroom-

elektriciteit niet of nauwelijks is op te slaan.Als het hard waait komt er opeens
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veel energie bij die ergens heen moet. Een betere koppeling tussen de nationale

netwerken kan bijdragen tot betere opvang en benutting van deze duurzame

energie. Een goed voorbeeld hiervan is de elektriciteitskabel tussen Noorwegen

en Nederland die momenteel gebouwd wordt.Verder kan worden gedacht aan

het benutten van windenergie voor opladen van batterijen voor elektrische

auto’s.Hiervoor is nog veel innovatie nodig (zie hoofdstuk 4 over transport). Een

andere oplossing is de bouw van een energie-eiland met een groot waterreser-

voir dat volgepompt wordt als het hard waait, en leegloopt met opwekking van

elektriciteit als het windstil is. Een dergelijk eiland zou een mooi nationaal pro-

ject zijn dat Nederland mooi op de wereldkaart zou zetten als leider in innova-

tieve oplossingen voor windenergie.

In de ontwikkeling van duurzame energie liggen in ieder geval kansen voor

kleine bedrijven. Sommigen verwachten zelfs dat vanwege de noodzaak om

over te stappen op duurzame energie de energievoorziening weer decentraal

wordt. Steeds meer boeren investeren in een windmolen op het erf. Zo ontstaan

nieuwe markten en nieuwe kansen voor kleine bedrijven. Steden, dorpen en zelfs

huishoudens kunnen zelfvoorzienend worden in hun energiegebruik.Veel kleine

bedrijven zijn gemotiveerd en idealistisch. Ze hebben ideeën hoe ze een bij-

drage aan het oplossen van problemen kunnen leveren.Consumenten kunnen

zelf stroom gaan produceren leveren aan het net.Voor veel huishoudens zal het

aantrekkelijk worden om te investeren in zonnepanelen, of in aardwarmte.Power

to the people!

Laddermolens,blauwe energie en zonnefabrieken in de woestijn

Maar gaat het lukken ommet zijn alle genoeg duurzame energie op te wekken?

Of is er méér nodig? De bewezen technieken van wind- en zonne-energie wor-

den op steeds grotere schaal toegepast.Denemarken haalt al twintig procent

van de elektriciteitsbehoefte uit windmolens op zee.Nederland volgt langzaam-

aan dit voorbeeld.Voor de kust bij Egmond staan sinds 2005 36 windmolens in

zee, dit eerste Nederlandse windpark op zee levert stroom voor 100.000 huis-

houdens. Een tweede park voor de kust van IJmuiden wordt in bedrijf genomen

en meer parken zullen volgen.Wat betreft zonne-energie heeft in Spanje een

forse schaalvergroting plaatsgevonden. In Sevilla werd in maart 2007 een met

steun van de Europese Unie gebouwde zonnetoren geopend,waarbij zonlicht

via spiegels wordt geconcentreerd op één punt waardoor een veel grotere hoe-
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veelheid energie kan worden opgewekt (Concentrated Solar Power). In de toe-

komst zullen meer van dit soort torens worden gebouwd. Er gaan stemmen op

om in de Sahara op grote schaal te investeren in Concentrated Solar Power.Via

gelijkstroomkabels kan de elektriciteit naar Europa getransporteerd worden.Dat

is allemaal nog niet zo eenvoudig.

Naast innovatie in de bewezen duurzame technieken wordt er volop onderzoek

gedaan naar andere duurzame oplossingen, zoals energie uit golven, uit de inter-

actie tussen zoet en zout water en via laddermolens.Aan de Universiteit van

Delft werktWubbo Ockels aan de laddermolen die gebruik maakt van de krach-

tige wind op grote hoogte om energie op te wekken.Om dit soort nieuwe tech-

nologieën een kans te geven om echt door te breken én om de bestaande

technieken te verbeteren is nog veel onderzoek en ontwikkeling nodig. Een jaar-

lijkse klimaatprijs voor het beste nieuwe idee of uitvinding kan een stimulans

zijn. Er zijn die meer onderzoeksgelden nodig voor Nederlandse technische en

andere universiteiten voor vernieuwend onderzoek en demonstratieprojecten.

Er is al besloten tot de oprichting van een Europees technologie-instituut met als

één van de kerntaken onderzoek naar innovatieve oplossingen voor klimaatver-

andering.

Schone fossiele energie? CCS en kernenergie

Wemoeten fors inzetten op energiebesparing en duurzame energie.Maar toch

zullen we de komende jaren voor een deel afhankelijk blijven van fossiele ener-

gie. Dus moeten we er tegelijkertijd voor zorgen dat die fossiele energie zo

schoon mogelijk wordt. Bijvoorbeeld door het afvangen en onder de grond op-

slaan van de CO2 die vrijkomt bij de verbranding van kolen in kolencentrales.

Deze techniek, ook wel bekend onder de afkorting CCS (van het Engelse Carbon

Capture and Storage), staat nog in de kinderschoenen en moet nog verder wor-

den ontwikkeld voordat het op grote schaal kan worden toegepast.Onlangs

heeft de Europese Commissie een wet voorgesteld met regels voor het gebruik

van CCS.CO2 mag volgens dit voorstel slechts worden opgeslagen op plekken

waar geen lekkagerisico bestaat.Wanneer een bedrijf proeven wil doen met CCS

dan wordt de eerste vergunning slechts afgegeven voor een periode van twee

jaar. Aan het verkrijgen van een opslagvergunning voor lange termijn zijn

strenge voorwaarden verbonden.De CO2 die wordt opgeslagen moet nagenoeg

puur zijn en mag bijvoorbeeld geen afvalstoffen bevatten en er moet een nood-
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plan worden opgesteld voor het geval dat de CO2 ondanks de genomen voor-

zorgsmaatregelen toch mocht ontsnappen.CCS is een prima manier om in de

toekomst kolencentrales veel schoner te maken.Maar omdat de techniek nog

verder moet worden ontwikkeld is het geen goed idee om nu nieuwe kolencen-

trales te bouwen, zoals verschillende Nederlandse energiebedrijven willen.

Vanwaar deze bouwplannen? Nederlandse elektriciteitscentrales draaien van al

enkele decennia vooral op gas.Nederland heeft met zijn gasvelden dan ook een

unieke positie in Europa.Gas is een relatief schone bron van energie, dat wil zeg-

gen, het geeft minder CO2-uitstoot dan kolencentrales.Maar omdat onze gas-

voorraden eindig zijn (over twintig à dertig jaar is het Groninger gasveld leeg),

het energieverbruik toeneemt en Nederland toch al een deel van de benodigde

elektriciteit moet importeren, is er behoefte om nieuwe productiecapaciteit. Als

er dan toch in fossiel moet worden geïnvesteerd, dan is het altijd beter om

nieuwe gascentrales neer te zetten.Door een nieuw te bouwen gaspijplijn naar

Rusland (die niet door Oekraïne ofWit-Rusland loopt) zal de gastoevoer naar ver-

wachting op peil blijven.Mocht over tien of vijftien jaar CCS wél een bewezen

techniek zijn en er tegen die tijd nog steeds behoefte is aan nieuwe fossiele pro-

ductiecapaciteit, dan kan er weer gedacht worden aan nieuwe kolencentrales.

Maar hopelijk is windenergie tegen die tijd al zo goedkoop en effectief dat we

met grote nieuwe windparken in zee kunnen volstaan.De CCS-techniek is waar-

schijnlijk wel van grote waarde voor China,waar nu zo ongeveer elke week een

nieuwe kolencentrale wordt geopend.Overdracht van schone technologie is

heel belangrijk om China over de streep te halen ommee te doen met de inter-

nationale doelstellingen.Dat alleen al is een goede reden om te investeren in

CCS-techniek.

CO2 afvang- en opslag (Carbon Capture and Storage ofwel CCS): het afvangen van kool-

stofdioxide om het vervolgens onder de grond of onder de zeebodem (in oude gasvel-

den) op te slaan.De voordelen zijn:

+ Er kan meer olie en gas kan worden gewonnen uit velden waarin CO2 wordt gepompt,

waardoor velden beter worden gebruikt en er minder gebruik hoeft te worden ge-

maakt van viezere alternatieven zoals kolen.

+ Nederland heeft een wijdvertakt gaspijplijnstelsel en veel (lege) gasvelden en is hier-

door in potentie in een goede positie om een internationale draaischijf te worden in

CO2-opslag.

| 30



+ Het kost geld, deze maatregel is momenteel nog duur, tot 80 euro per ton CO2,maar in

2010 kan dit volgens Rotterdams onderzoek worden teruggebracht naar ruim 20 euro

per ton. Dat is relatief goedkoop.

- Als CCS goed werkt verdwijnt de prikkel om de energievoorziening te verduurzamen

Maar er moet nog veel ontwikkeld worden.Nieuw te bouwen kolencentrales moeten

geschikt worden gemaakt voor CO2-afvang zodat ondergrondse opslag in de nabije

toekomst mogelijk is. CO2 afvang- en opslag moet in het Europese emissiehandelssys-

teem opgenomen worden. Bedrijven die CCS toepassen kunnen de uitstootrechten die

daardoor niet gebruikt hoeven worden verkopen.Dit maakt de optie economisch aan-

trekkelijker.

Kernenergie

Veel Franse politici beweren liever een kerncentrale in hun achtertuin te hebben

dan een ondergrondse opslag voor kooldioxide. Frankrijk is een enthousiast

voorstander van nucleaire energie.Tachtig procent van de Franse elektriciteit

wordt nucleair opgewekt en omdat kernenergie nagenoeg geen CO2-uitstoot

veroorzaakt ziet men de toekomst ervan zonnig in. Inderdaad is kernenergie in

heel Europa terug is op de agenda. Finland bouwt een nieuwe centrale en ook

Groot-Brittannië heeft aangekondigd weer nieuwe centrales te gaan neerzetten.

Maar natuurlijk kleven er naast de gunstige CO2-prestaties ook grote nadelen

aan kernenergie (zie kader).De prijs van het kernafval zal moeten worden door-

berekend, alsmede de kosten die de samenleving als geheel moet betalen voor

de beveiliging van het nucleaire complex. In essentie is de optie van kernenergie

geen toekomstgerichte energiebron,maar een optie uit het verleden.Nederland

zou er daarom goed aan doen niet te investeren in kernenergie maar zich volle-

dig toe te leggen op duurzame energie.

Kernenergie

Voordeel van kernenergie is dat het een CO2-arme bron van energie is.

Maar de nadelen overheersen:

• Brengt afvalproblematiek (tot 100.000 jaar opslaan).

• Veiligheid: bescherming tegen aanslagen, non proliferatie.

• Uranium is een eindige bron, alleen een overgangsmaatregel.

• Kernenergie is duurder dan elektriciteit uit kolencentrales, even duur of duurder dan

gasgestookte centrales en ongeveer even duur als windenergie op land.
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Conclusie

Meer energiebesparing en duurzame energie zijn hard nodig, niet slechts van-

wege klimaatverandering maar ook vanwege de eindigheid van de fossiele

bronnen.De maatregelen die hiervoor nodig zijn kunnen ook klimaatsceptici

overtuigen.

Maar helaas worden er wereldwijd meer nieuwe kolencentrales gebouwd dan

windcapaciteit. In Europa zijn kolen goedkoop en ruim voorradig.Moderne ko-

lencentrales zijn efficiënter dan centrales van twintig, dertig jaar oud.Het vervan-

gen van oude door moderne centrales betekent dus winst voor het klimaat.

Maar het beleid van de overheid moet er in de eerste plaats op gericht zijn dat

er geen nieuwe kolencentrales meer nodig zijn.

� Consumenten en bedrijven moeten worden aangemoedigd en gedwongen

waar nodig om het energieverbruik te beperken.De overheid moet natuurlijk

zelf hierbij het goede voorbeeld geven. Europese wetgeving is nodig om

apparaten zuiniger te maken.

� Er moet flink worden geïnvesteerd in duurzame energie.Hiertoe moet er een

stabiele, hoge CO2-prijs ontstaan want als er voor het uitstoten van een ton CO2

echt flink moet worden betaald, dan krijgt duurzame energie een kans op de

markt.

� Duurzame energie kan ook worden gestimuleerd door elektriciteitsbedrijven te

verplichten een deel duurzaam te produceren.Dit is nodig om te voorkomen dat

er slechts in subideale oplossingen zoals kernenergie en kolen gecombineerd

met CCS wordt geïnvesteerd.

� Subsidies voor energieproductie zijn niet wenselijk.Het is beter om een investe-

ringsverplichting voor energiebedrijven in te stellen,waardoor zij de rekening

betalen. Subsidies zijn wél nuttig om consumenten te verleiden om zonnepane-

len te laten installeren op het dak.

� Eerlijke toegang tot de energienetwerken is nodig om kleine bedrijven die willen

investeren in duurzame energie meer mogelijkheden te geven.

| 32



HOOFDSTUK 4

TRANSPORT

Transport is één van de grootste bronnen van vervuiling: in 2005 was transport

verantwoordelijk voor 27 procent van de Europese broeikasgasuitstoot. En de

uitstoot neemt toe in plaats van af (zie tabel).Van het transport is de het autover-

keer de grootste bron van vervuiling, en het wegverkeer neemt ook nog eens

toe. Zo reden er in Nederland in 2001 6,6 miljoen auto’s, in 2004 waren dat er al

7,2 miljoen.Maar het vliegverkeer en de scheepvaart maken wereldwijd een nog

veel spectaculairdere groei door.Alleen de uitstoot van de binnenvaart en het

treinverkeer namen in Europa af.

Om transport te verduurzamen zijn er drie aangrijpingspunten:

� Efficiëntere en schonere auto’s, schepen en vliegtuigen.

� Schonere brandstoffen – en liefst zónder dure en inefficiënte subsidieschema’s

voor biobrandstoffen.

� Innovatief transport.Wie af en toe in de file staat weet dat er aan de efficiëntie

van ons transport nog veel te verbeteren valt.Duurzaam transport betekent ook

veel beter openbaar vervoer, en dat veel beter laten aansluiten aan autogebruik.

Het gebruik van de auto moet ook veranderen, onder andere door meer delen

van auto’s.
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Efficiënt en zuinig

Hoe maken we transport schoner? Allereerst door eisen te stellen aan de zuinig-

heid van motoren.Want hoe lager het brandstofverbruik hoe lager de vervuiling.

Hiernaast moet waar mogelijk de vervuiling een prijs krijgen door opname van

transportsectoren in het emissiehandelssysteem.De luchtvaartsector gaat hier

binnenkort onder vallen en ook voor de scheepvaart zou dit een goede oplos-

sing zijn.

Auto’s

Relatieve stijging Absolute uitstoot

in de uitstoot 1990 - 2004 (in miljoen ton CO2- equivalent) in 2004

Alle transport 29% stijging 1021

Autoverkeer 28% stijging 859

Treinverkeer 33% daling 8

Vliegverkeer 64% stijging 139

Binnenvaart 25% daling 15

Auto’s kunnen veel efficiënter worden. Er bestaat een direct verband tussen het

brandstofgebruik en de CO2-uitstoot.Auto’s stoten nu gemiddeld 160 gram CO2

uit per kilometer. In een recent wetsvoorstel wil de Europese Commissie dit ver-

lagen tot 120 gram in 2012.Dat komt overeen met een brandstofverbruik van

ongeveer 1 op 20 bij benzineauto’s of 1 op 22 bij dieselauto’s.De vervuiling moet

verder omlaag naar 80 gram per kilometer in 2020.Over 12 jaar moeten auto’s

dus twee keer zo schoon en zuinig zijn als nu. Zuinige auto’s zijn niet alleen

goed voor het klimaat,maar ook voor de automobilist,want die hoeft minder te

tanken.Het is bovendien goed voor de energiezekerheid,want zuinigere auto’s

betekent minder olie-importen uit het Midden-Oosten.

De wetgeving is hard nodig.De auto-industrie heeft al vanaf 1995 plannen om

zuinigere auto’s te produceren. Er is zelfs een convenant gesloten met als doel

dat in 2008 de gemiddelde uitstoot van auto´s niet meer dan 140 gram per

kilometer bedraagt.Dat doel wordt niet gehaald.Toen de Europese Commissie

aankondigde met wetgeving te komen kwam er een enorme lobby van de auto-

industrie op gang om de doelstellingen te verwateren en op de lange baan te
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schuiven.Het politieke gevecht hierover is nog in volle gang. Kern van de vraag is

of zware auto’s ontzien moeten worden, zoals de Duitse autofabrikanten willen.

Dat lijkt in ieder geval geen goed idee, omdat dat juist de productie van zware

auto’s stimuleert en het lichter maken van auto’s ontmoedigt.Het Europees Par-

lement buigt zich nu over het wetsvoorstel en zal er de komende maanden over

beslissen.

Naast wetgeving kan het ook zeer effectief zijn om de consument in te schake-

len. De informatie die de consument krijgt voorgeschoteld over het brandstof-

verbruik zegt iets over de categorie auto’s, niet over het verschil met andere

typen.Veel duidelijker is het auto’s te voorzien van een zichtbare en niet te ver-

wijderen groene, rode of oranje sticker.Dat is waarschijnlijk een snellere manier

om de auto-industrie te prikkelen tot het produceren van zuinige auto’s dan de

moeizame wetgeving waar Europa nu al jaren mee worstelt.Overigens heeft een

aantal automerken al forse vooruitgang geboekt.De hybride auto’s van Toyota

en Honda scoren goed,maar de Europese bedrijven Peugeot/Citroën, Fiat en Re-

nault maken gemiddeld de schoonste auto’s.Met name de Duitse auto-industrie

moet nog hard aan de slag gaan om schonere auto’s te produceren,want zuinig

is de toekomst!

Luchtvaart

De luchtvaart is goed voor 3 procent van de totale uitstoot van broeikasgassen

maar in werkelijkheid zijn de gevolgen ernstiger omdat de uitstoot plaats vindt

op grote hoogte,waar het broeikaseffect groter is.Daarbij groeit de uitstoot van

de luchtvaart enorm snel. Op de agenda van het Europees parlement staat

daarom nu een voorstel om de luchtvaart onder het ETS te brengen.Het parle-

ment pleit voor een ambitieuze aanpak,waarbij het plafond bepaald wordt door

de 2020 doelstelling, dus 20 a 30% reductie van broeikasgassen.Daarnaast wil

het Europees parlement een aantal stimulansen voor efficiëntere vliegtuigmoto-

ren. De Europees regels moeten gaan gelden voor alle in de EU vertrekkende en

aankomende vluchten.De wetgeving rondom luchtvaart is nog geen gelopen

race. Luchtvaartmaatschappijen verzetten zich tegen ambitieuze doelstellingen

met het argument dat de luchtvaartsector nu eenmaal sterk groeit.Daarbinnen

passen geen reductieverplichtingen.Daarnaast wijst de sector erop dat er eigen-

lijk eerst een mondiale regeling zou moeten zijn.De internationale organisatie

voor de luchtvaart, de ICAO verzet zich tegen een Europese wetgeving en vindt
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dat de ETS regeling alleen voor vluchten binnen de EU zou moeten gelden.

Belangrijke vraag is wat dit betekent voor de prijs van vliegen.De afgelopen

jaren zijn tickets naar populaire bestemmingen zeer goedkoop geworden.Dank-

zij de prijsvechters op de markt.Maar ook omdat op kerosine geen accijnzen

worden geheven.Terwijl alle transportvormen belasting betalen, is de luchtvaart

altijd de dans ontsprongen.Met de invoering van het ETS in de luchtvaart komt

er voor het eerst een milieuheffing op vliegen, en dan nog een die flexibel toege-

past kan worden.Volgens schattingen van de Europese Commissie worden tic-

kets maximaal ongeveer 30 euro duurder.Het kan zijn dat dit bedrag oploopt als

de ambitie van het Europees parlement wordt gevolgd.Van belang is in ieder

geval dat emissierechten niet gratis worden weggeven maar geveild.Met de op-

brengst van de veiling kan geïnvesteerd worden in duurzaam transport en in

aanpassing aan klimaatverandering, hier en in ontwikkelingslanden.Maar vast

dat de vakantieganger meer moet gaan betalen voor een retourtje zon.Vast

staat ook dat we minder zullen moeten gaan vliegen.Het is de vraag of een ho-

gere ticketprijs van 30 euro veel verschil zal maken in het vlieggedrag van men-

sen. Daarommoeten we nadenken over rantsoeneren:moet vliegen op de bon?

Scheepvaart

Ook de scheepvaart is een sector die tot nu grotendeels is ontsnapt aan milieu-

wetgeving. Schepen stoten per jaar 1 miljard ton CO2 uit. In internationaal ver-

band wordt er gewerkt aan strengere uitstootnormen voor schepen.Dit proces

gaat echter erg traag.De Europese Unie moet daarommeer doen om de CO2-uit-

stoot door schepen te verminderen.Door schonere scheepsbrandstoffen wordt

het mogelijk om schonere motoren in te zetten waardoor de CO2-uitstoot per

schip tot 30 procent omlaag kan.Daarnaast kunnen schepen in de toekomst wel-

licht worden aangedreven door gebruik te maken van hoge windenergie (de

laddermolen vanWubbo Ockels wordt dan op het schip gemonteerd).

Brandstoffen: het post-benzine tijdperk is in zicht!

De verbranding van benzine en diesel vormt een grote bron van CO2-uitstoot.De

Europese Unie wil dat brandstoffen in 2020 flink schoner worden, onder andere

door het bijmengen van biobrandstoffen in benzine en diesel.De Europese

Commissie heeft hiertoe twee wetsvoorstellen gedaan. In het eerste plan (de

brandstofwetgeving) worden oliemaatschappijen verplicht om hun brandstof-
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fen in 2020 tien procent schoner te laten zijn.De bedrijven mogen zelf bepalen

hoe ze de CO2-doelstelling bereiken. Ze kunnen dat doen door de minder ener-

gie te gebruiken bij de oliewinning door toepassing van nieuwe technieken. Ze

kunnen het aantal lekkages verminderen en minder gas af te fakkelen of raffina-

derijen efficiënter maken door bijvoorbeeld beter gebruik te maken van rest-

warmte of CO2 afvangen en opslaan. En ze kunnen stoppen met het winnen van

olie uit teerzanden in Canada,want dat is een techniek die relatief veel energie

kost.Maar een belangrijk instrument is daarnaast het bijmengen van biobrand-

stoffen met een goede CO2-balans, die per saldo meer CO2 uit de atmosfeer halen

dan erbij komt.

Het tweede voorstel van de Europese Commissie richt zich slechts op biobrand-

stoffen (biobrandstofwetgeving). In 2020 moet tien procent van alle benzine en

diesel uit biobrandstoffen bestaan.De landbouwlobby is sterk voorstander van

deze verhoogde doelstelling – de gedachte is dat een groot deel van deze doel-

stelling gehaald kan worden met in Europa geproduceerde brandstoffen.Volgens

de meeste experts is dit echter niet mogelijk zonder dat land waar nu voedsel

wordt verbouwd zal worden gebruikt voor de productie van biobrandstoffen.

Eerlijke brandstof

De laatste tijd is er veel discussie over biobrandstoffen.Veel mensen maken zich

terecht zorgen dat de productie van sommige biobrandstoffen ten koste gaat

van tropische bossen of andere waardevolle natuur.Of men maakt zich zorgen

dat de productie van biobrandstoffen de voedselvoorziening van een steeds

groeiende wereldbevolking in gevaar zal brengen. Immers, oproer over stijgende

voedselprijzen was de afgelopen tijd al aan de orde in onder andere in Mozam-

bique, Guinee,Mauritanië, Senegal,Marokko,Oezbekistan, Jemen, Indonesië en

Mexico.De prijzen stijgen door de steeds grotere vraag. Biobrandstoffen kunnen

de prijzen nog verder doen stijgen.Wat is de situatie?

Bij de verbranding van een liter biobrandstof in een automotor gaat er net als bij

iedere andere brandstof ook CO2 de lucht in.De potentiële klimaatwinst van bio-

brandstoffen zit in het feit dat de plantaardige grondstoffen tijdens de groeifase

CO2 uit de lucht halen.Het is echter een hele klus om te bepalen welke biobrand-

stof per saldo goed is en welke niet. Zo wordt er bij in het groeiproces vaak

kunstmest gebruikt.De productie van kunstmest kost echter CO2, evenals het

proces om van de planten brandstof te maken.Minstens even belangrijk zijn ver-
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anderingen in landgebruik.Tropische bossen en graslanden slaan veel broeikas-

gassen op.Wanneer bossen worden gekapt of grasland in gebruik wordt geno-

men voor de productie van biobrandstoffen dan komt de opgeslagen CO2 vrij.

Hierdoor daalt de potentiële klimaatwinst door de geproduceerde biobrandstof

aanzienlijk.

Onlangs publiceerde Science nieuw onderzoek dat de negatieve CO2-effecten

van in de VS geproduceerde biobrandstoffen op basis van onder andere maïs

pijnlijk duidelijk maakt. In Europa lekte recentelijk een rapport uit van de onder-

zoeksinstelling van de Europese Commissie (het Joint Research Centre, JRC) met

als conclusie dat biobrandstoffen slecht voor het milieu zijn.Het Europees Parle-

ment wil daarom duurzaamheidscriteria voor biobrandstoffen.Die moeten

zowel sociale als ecologische eisen omvatten. Eerlijke brandstof dus. Biobrand-

stoffen die niet aan de criteria voldoen tellen niet mee in het behalen van de ver-

plichte doelstellingen van de brandstofwetgeving of biobrandstofwet.

Naast de twijfel over de klimaatwinst van biobrandstoffen en de gevolgen voor

natuur en voedselprijzen kunnen er vraagtekens worden gezet bij de kosten van

biobrandstoffen.Want als er al klimaatwinst wordt geboekt via biobrandstoffen,

dan is dat erg duur. Bij bio-ethanol uit suikerbieten bijvoorbeeld, kost een ton

CO2-besparing 575 tot 800 euro.De huidige CO2-prijs bedraagt nu iets meer dan

20 euro per ton.Vanwege de hoge kosten zal de biobrandstofwet waarschijnlijk

leiden tot forse subsidies voor producenten van biobrandstoffen.Dat is niet wen-

selijk en staat haaks op het idee dat de vervuiler moet betalen.Het zonder meer

stimuleren van biobrandstoffen is geen goed idee.Alleen biobrandstoffen die

echt bijdragen aan minder CO2-uitstoot moeten in aanmerking komen.Daarom

is de brandstofwet met CO2 doelstelling wél een goed idee maar de biobrand-

stofwet die een volumedoelstelling heeft juist niet.

Een groot voordeel van de brandstofwet is verder dat het de ontwikkeling

stimuleert van innovatieve nieuwe vormen van biobrandstof, de zogenaamde

2e generatie biobrandstoffen.Hierbij wordt uit plantaardig afval, vooral van de

landbouw en de bosbouw,brandstof gemaakt.De techniek is nog in ontwikke-

ling en vraagt grote investeringen.Veelbelovend lijkt de productie van brand-

stoffen uit algen.Hierbij worden algen gekweekt in afgesloten buizen met

zeewater en CO2.Maar voor andere ‘biobrandstoffen van de toekomst’geldt ook

hier dat er nog veel onderzoek nodig is voordat het op grote schaal rendabel

kan worden geproduceerd.
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Auto’s op waterstof

Naast het bijmengen van ‘goede’biobrandstoffen is er nog veel meer mogelijk

om brandstoffen schoner te maken.Oliemaatschappijen kunnen om aan hun

CO2 doelstelling te voldoen namelijk ook investeren in andere brandstoffen, bij-

voorbeeld in gas. LPG en aardgas zijn minder vervuilend dan benzine en diesel.

Maar ook gas is een eindige energiebron.Veel beter voor het klimaat zijn daarom

auto’s op duurzaam geproduceerde elektriciteit of waterstof.

Waterstof wordt vaak genoemd als brandstof van de toekomst.Het gaat om een

energiedrager die,wanneer geproduceerd met duurzame energie, goed is voor

het klimaat.Op dit moment zijn verschillende autofabrikanten bezig met het

ontwikkelen van waterstofauto’s.Maar de techniek is nog erg duur, zo kost een

BMW op waterstof 250.000 euro en wordt daarom nog niet op grote schaal ge-

produceerd. Naast de kosten wordt de ontwikkeling van waterstof als transport-

brandstof gehinderd door een gebrek aan infrastructuur. Er zijn slechts een

handjevol tankstations in Europa en de Verenigde Staten en bij gebrek aan meer

waterstofauto’s zal er niet worden geïnvesteerd in de aanleg van grootschalige

infrastructuur. Een kip en ei probleem dus.

Waterstof kan hierdoor alleen een succes worden als de overheid de techniek

omarmt en stimuleert.De Europese Commissie kondigde onlangs aan dat ze de

komende jaren 470 miljoen euro gaat investeren in de ontwikkeling van water-

stof zodat de productiekosten omlaag kunnen. In Californië heeft de overheid

besloten omwaterstof te bevorderen door het voortouw te nemen in de aanleg

van een ‘waterstofsnelweg’van Vancouver naar San Diego.Het gaat hierbij om de

aanleg van enkele tientallen waterstofpompstations langs de reeds bestaande

snelweg. Europa zou hetzelfde moeten doen door naast de steun in de ontwik-

keling van de techniek ook de aanleg van een ‘waterstofsnelweg’ te financieren.

Dit netwerk van pompen zou bijvoorbeeld van Faro naar Tallinn kunnen lopen

door Portugal, Spanje, Frankrijk,Duitsland, Polen en de Baltische staten.Of van

Rotterdam via Duitsland naar Oostenrijk en Italië.Dit zou autofabrikanten een

prikkel geven ommeer te investeren in de techniek waardoor er binnen vijftien

jaar waterstofauto’s in de showrooms komen.

Naast de potentiële klimaatwinst is waterstof ook uitstekend voor de luchtkwali-

teit. Uit de uitlaat komt alleen zuiver water en geen schadelijke stoffen zoals

fijnstof.Maar er zijn ook kanttekeningen te plaatsen bij waterstof als brandstof.

De efficiëntie is niet optimaal omdat eerst van water waterstof gemaakt moet
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worden en dat kost energie.Daarna moet het weer omgezet in elektriciteit plus

water en dat kost ook weer energie.

Elektrische auto’s

Het is daarom nog beter om auto’ s gewoon meteen op elektriciteit te laten rij-

den. Dat is gemakkelijk voor de autobezitter:‘s avonds de oplaadstekker in het

stopcontact en de volgende ochtend weer rijden. Elektrische auto’s zijn goed

voor de energievoorziening. Een nadeel van elektriciteit is dat je teveel geprodu-

ceerde energie niet kunt opslaan,wat vooral problematisch is bij het hevig wis-

selende aanbod van windenergie.Het opladen van elektrische auto’s is hiervoor

een uitkomst.Als er ook wordt geïnvesteerd in grootschalige Concentrated Solar

Power (geconcentreerde zonne-energie) die vanuit de Sahara wordt ingevoerd

en de auto’s zelf worden voorzien van zonnepanelen, dan is autotransport pas

écht schoon.

Elektrische auto’s bestaan al,maar ze hebben nog te grote en te zware accu’s.

Daar kan nog veel verbeterd worden. Een praktisch probleem bij het grootscha-

lig elektrisch maken van het Europese wagenpark is dat de oliemaatschappijen

weinig belang hebben bij elektrische auto’s. Als we allemaal thuis ons auto opla-

den zijn de tankstations overbodig.De olie-industrie is dan ook niet erg enthou-

siast over de voorstellen om brandstof schoner te maken. Er wordt druk

gelobbyd voor uitstel van de wetgeving.Oliemaatschappijen worden niet moe

te benadrukken dat er op de middellange termijn geen alternatief is voor olie.

Innovatief, verbeterd openbaar vervoer

De transportemissies stijgen. Efficiënte motoren en schonere brandstoffen zijn

een deel van de oplossing.Maar we moeten natuurlijk ook kijken of het hele

transport niet veel beter georganiseerd kan worden. En of we transport kunnen

vermijden, door bijvoorbeeld thuiswerken te stimuleren, videovergaderingen te

organiseren enz. Beter transport begint bij het loslaten van de gedachte dat ie-

dereen een eigen auto moet hebben.Dat was lange tijd een van de idealen van

de sociaaldemocratie (elke arbeider een eigen auto),maar het wordt nu tijd om

na te denken over alternatieven, zonder in te leveren op mobiliteit.Daartoe kan

het nuttig zijn het delen van auto’s te stimuleren, zoals door initiatieven als

GreenWheels,waarbij je een abonnement op een leenauto kunt hebben.Het is

goedkoper voor consumenten, geeft minder blik op straat en iedereen heeft
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altijd een auto op maat: een kleine elektrische wagen voor in de stad en een

ruimere auto voor langere afstanden en vakanties met het hele gezin.Gebruik

van elektrische auto’s in de stad zijn veel beter voor luchtkwaliteit. Innovatie is

cruciaal bij het ontwikkelen van slimme transportoplossingen, denk aan de

vrachttrams die de binnenstad van Amsterdam gaan bevoorraden.

Openbaar vervoer, de trein en de bus, zijn per kilometer het minst belastend

voor het milieu. Investeren in betere en nieuwe railverbindingen zijn noodzake-

lijk. Autogebruik kan alleen afnemen als openbaar vervoer een comfortabel al-

ternatief is, ook voor mensen die buiten de stad wonen.De supersnelle superbus

die passagiers op afroep van deur tot deur brengt is zo’n optie waar de eigen

auto niet tegenop kan.Die bus is nog in ontwikkeling.Maar ook de gewone bus

(bij voorkeur op aardgas, elektriciteit of waterstof ) kan veel bijdragen aan ver-

minderen van CO2 en verbetering van de mobiliteit. Inzet van veel meer bussen

op vrije busbanen, via knooppunten aan de randen van steden kan veel autover-

keer voorkomen.Mogelijk nog beter is de aanleg van nieuwe tramlijnen aan te

leggen op vrije trambanen. In verschillende Nederlandse steden zoals Utrecht,

Nijmegen en Groningen wordt de herinvoering (of in het geval van Utrecht een

forse uitbreiding) van een tramnetwerk overwogen met moderne, stille en com-

fortabele trams.De ervaring leert dat trams gemakkelijker dan bussen met een

hoge frequentie kunnen rijden, bijvoorbeeld iedere drie minuten in de spits.

Vliegverkeer kan ontmoedigd worden door aanleg van snelle treinverbindingen.

Het zijn vooral de lidstaten die keuzes moeten maken voor een betere organisa-

tie van transport.Voor vrachtverkeer en voor de internationale verbindingen en

HSL-lijnen is natuurlijk Europees afstemming noodzakelijk.Maar in alle gevallen

is het nodig om reizigers en consumenten beter te betrekken bij de milieupro-

blematiek van de transportsector.Hier kan een klimaatindex helpen.De milieu-

bewuste reiziger kan dan kiezen voor het schoonste transport.De klimaatindex

geeft dan ook een indicatie hoeveel bomen er geplant moeten worden om de

reis te compenseren!
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Conclusie

In de transportsector valt veel te verbeteren.Dat levert veel milieuwinst op,maar

ook veel innovatie.Het post-benzine tijdperk zal een heel scala aan mogelijkhe-

den brengen die allemaal goed voor de luchtkwaliteit zijn, en die kansen bieden

aan nieuwe, innovatieve bedrijven.Natuurlijk is het van belang dat de nieuwe

brandstoffen geen nieuwe problemen veroorzaken, en daarom zijn zeker bij bio-

brandstoffen overtuigende duurzaamheidscriteria nodig.Als het emissiehan-

delssysteem in de luchtvaart goed werkt hoeft vliegen niet op de bon,maar het

valt te verwachten dat vliegen wel duurder wordt.Als brandstoffen duurzamer

en auto’s efficiënter worden kunnen we ook nog blijven rijden.Maar een efficiënt

en innovatief vervoerssysteem is onmisbaar om reizigers ook alternatieve te

bieden. Reizigers moeten kunnen kiezen voor comfortabel openbaar vervoer. En

als het even kan: supersnel.

De politieke keuzes:

� Beperk de CO2-uitstoot van auto’s, vliegtuigen en schepen door efficiëntere

motoren.

� Ontmoedig de verkoop van zware, vervuilende auto’s door een extra hoge

aanschafbelasting.

� Kies voor efficiëntie en schone brandstoffen,maar laat producenten en

aanbieders zelf zoveel mogelijk hun technologie kiezen.

� Informeer consumenten over de milieugevolgen van autogebruik, trein, vlieg-

tuig.

� Maak een masterplan mobiliteit: investeer in openbaar vervoer en in innovatieve

mobiliteit.

� Ontmoedig niet-duurzaam vervoer door vergroening belastingen, bevorderen

van thuiswerken en videovergaderen. Beperking van vakantiemobiliteit vraagt

om duurzame alternatieven en in ieder geval een breed politiek debat.

� Als dat allemaal te weinig oplevert en het echt niet anders kan: rantsoeneer

vliegreizen en brandstof.
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HOOFDSTUK 5

INDUSTRIE

De industrie is samen met de energieproductie verantwoordelijk voor 47% van

de Europese broeikasgasuitstoot. Industrie is dus duidelijk een grote vervuiler.

Het is echter lastig vast te stellen wat de vervuiling is per industriesector.Hoe-

veel vervuilt de papierindustrie of staalindustrie? Op EU-niveau wordt er per fa-

briek gekeken wat de vervuiling is, en niet wat papier of staal vervuilt.Duidelijk is

wel dat staal en chemicaliën in Europa de grote vervuilers zijn en cement en glas

de wat minder grote.Het IPCCmitigation rapport van de VN geeft de volgende

indicaties op wereldschaal:

Staalproductie: 6/7 procent van de uitstoot

Chemische industrie: geen betrouwbare cijfers beschikbaar

Kunstmestproductie: 1-2 procent van wereldwijde uitstoot

Raffinage: geen wereldwijde cijfers beschikbaar

Cementproductie: 5 procent van wereldwijde uitstoot

Glasproductie: minder dan 1 procent van wereldwijde uitstoot

Papierproductie: 3-4 procent

Wereldwijde uitstoot van verschillende industriesectoren. Bron: IPCC



De industrie lijkt meer en meer te erkennen dat klimaatverandering enorme uit-

daging is voor voortbestaan van samenlevingen. En dat klimaatverandering ook

hun bedrijf uitdaagt. Steeds meer reclames hebben als doel het bedrijf te pre-

senteren als een duurzame organisatie.De focus op duurzaamheid is terecht,

want alle analyses wijzen erop dat klimaatverandering tot een enorme economi-

sche dynamiek kan leiden.Ontwikkeling en toepassing van nieuwe technologie

is in potentie een enorme bron van werkgelegenheid.Neem alleen al de bouw-

sector. Installatie van zonnepanelen, isolatiewerkzaamheden, toepassing van

aardwarmte, het moet allemaal aangelegd en geïnstalleerd worden. Besparing

van energie en materialen brengt niet alleen een milieuvoordeel,maar ook

economisch rendement.Groen is lang niet altijd duur, en vaak juist goedkoop.

Een bekend voorbeeld dat Bill Clinton graag naar voren brengt is de Ameri-

kaanse supermarktketenWallmart.De keten besloot 5%minder verpakkingen te

gebruiken.Dat leidde tot een besparing van 3,5 miljard dollar. En dankzij de ver-

mindering van verpakkingen zijn er in de VS 210.000 trucks minder op de weg.

Dat zijn inspirerende resultaten.Minder verpakkingen is minder papier, karton,

glas, plastic of metaal. En dat is minder hout,minder olie,minder grind,minder

water en minder transport. Prima. En laten we nog een keer naar de gloeilampen

kijken.Overstappen op LED-lampen zou alleen al in VS tachtig kolencentrales

uitsparen.Opnieuw een inspirerend getal.

Daarnaast levert klimaatbeleid veel werkgelegenheid op.Het Europees Vakver-

bond (ETUC) verwacht dat de strijd tegen klimaatverandering nieuwe banen

oplevert in de sectoren die nieuwe technologie ontwikkelen en toepassen. In

Duitsland verwacht de milieubeweging 1,5 miljoen banen in de milieusector –

in 2020 kan dat nog eens verdubbelen. In Spanje leiden de nieuwe bouwvoor-

schriften om zonne-energie toe te passen tot 5.000 nieuwe banen in 2010. In de

Europese windindustrie werken over een paar jaar 75.000 mensen.Vanuit een

sociaal gezichtspunt hoeft klimaatbeleid dus niet moeilijk te zijn.

Europa is bezig om de vervuilende broeikasgasuitstoot door de industrie aan

banden te leggen. Sinds enkele jaren functioneert het emissiehandelssysteem

(ofwel met de Engelse afkorting ETS - zie kader blz. 18). Bovendien zijn er maatre-

gelen om producten te verduurzamen. In de praktijk gaat dat niet gemakkelijk,

zeker ook omdat de Europese politiek te maken krijgt met enorme lobby’s. Een
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recent voorbeeld was de stemming over auto´s in het Europees parlement,waar-

bij de autolobby er in slaagde een meerderheid van het parlement te overtuigen

dat auto’s pas drie jaar later dan voorgesteld zuinig hoeven te zijn.

Zwarte Piet

De komende jaren zal er een strijd zijn om de reductieverplichtingen van de in-

dustrie. De lobbyisten van de industrie, verenigd in branche-organisaties zullen

zich opmaken om in het Europees parlement te komen vertellen dat zij eigenlijk

niet veel kunnen doen, dat andere sectoren veel goedkoper en makkelijker hun

broeikasgassen terug kunnen dringen, dat hun uitstoot relatief gering - zo niet

marginaal is. En dat het bovendien werkgelegenheid kost. Kortom,men probeert

de zwarte piet door te schuiven. Enthousiaste ‘toekomstgerichte’ verhalen over

wat er allemaal mogelijk is om de industrie schoner te maken, horen we zelden

van lobbyisten.Desondanks vinden branche-organisaties een gewillig oor.Meest

succesvol is de auto-industrie,maar de oliemaatschappijen en de luchtvaartsec-

tor laten zich ook flink horen.

Om dit zwartepietenspel te stoppen brengen sociaal-democraten hier allereerst

tegenin dat er een dringende noodzaak om iets tegen klimaatverandering te

doen en dat elk bedrijf, elke branche, elke sector ook een verantwoordelijkheid

draagt.Ten tweede worden we niet moe de voordelen te noemen die de maatre-

gelen op lange termijn hebben voor de economie. Klimaatverandering, en over-

stappen op schone technologie is biedt kansen op nieuwe economische groei.

Alles wat de Europese bedrijven doen, alle technologie die wordt ontwikkeld om

broeikasgassen te verminderen zal ook een rendement hebben. Europees ener-

gie-efficiënte technologie kan in de hele wereld een markt vinden. Schone en

zuinige motoren zijn over de hele wereld te verkopen – zeker met de hoge

olieprijzen. In de derde plaats kunnen bedrijven de kosten vaak doorberekenen

aan klanten.

Tenslotte moet heel serieus gekeken worden naar de toekomstige verplichtin-

gen binnen het ETS .Het ligt voor de hand om alle sectoren een gelijke

reductiedoelstelling te geven. En die moet dan gebaseerd zijn op de Europese

klimaatdoelstelling van minus 20 of 30% ten opzichte van 1990.Dit betekent dat

het uitstootplafond geleidelijk omlaag zou moeten gaan tot 2020.Als alle be-

drijfstakken dezelfde of een vaste doelstelling hebben kan het zwarte pieten op-

houden – en kan elke bedrijfstak aan de slag.
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Het is de vraag hoe het ETS in de toekomst rekening moet houden met interna-

tionale concurrentie.Natuurlijk wordt steeds breder erkend dat klimaatbeleid

ook bij kan dragen economische voorspoed,maar dat hoeft niet noodzakelijk

voor elk bedrijf of voor elke sector te gelden. Bedrijven maken kosten onder het

ETS en op een gelijk speelveld is dat geen probleem.Maar Europees bedrijven

die concurreren met bedrijven van buiten de EU,bijvoorbeeld in de staalindus-

trie, dan is het een probleem als er buiten de EU geen klimaatbeleid wordt ge-

voerd. Daarom is het van groot belang dat er in 2012 een nieuw klimaatakkoord

is bereikt mét de handtekeningen van de Verenigde Staten, China, India en an-

dere nieuwe industrielanden.Met zo’n akkoord ontstaat er een gelijke situatie

voor bedrijven overal ter wereld. Lukt het niet om een nieuw akkoord te sluiten,

dan moet er een andere oplossing worden gezocht, een plan B. Bijvoorbeeld het

afsluiten van sectorovereenkomsten op wereldniveau. In die overeenkomsten

moeten reductieverplichtingen staan,maar er ook moeten afspraken zijn over

technologieoverdracht zodat de bedrijven in ontwikkelingslanden gemakkelijk

toegang hebben tot energie-efficiënte productietechnieken.Mocht het ook niet

lukken om tot zulke sectorale afspraken te komen dan kan een oplossing be-

staan uit een CO2-heffing op producten die vanuit landen die niet meedoen aan

het klimaatbeleid worden geëxporteerd naar Europa.Ook kan een deel van de

emissierechten gratis worden weggegeven aan sectoren die internationaal con-

curreren.

Het emissiehandelssysteem biedt de industrie prikkels om vervuiling tegen te

gaan maar stelt geen dwingende reductiedoelen omdat bedrijven altijd kunnen

kiezen om emissierechten op de handelsmarkt te kopen.Het biedt consumenten

geen garantie op duurzaamheid.Voor sommige producten kan het daarom nut-

tig zijn om eisen te stellen aan het productieproces, dat allerlei apparaten zuini-

ger moeten worden bijvoorbeeld.

De resultaten

Het belangrijkste middel om de broeikasgasuitstoot van de industrie terug te

dringen is het eerder beschreven emissiehandelsysteem (zie kader blz. 16) Dat

zijn regels,maar wat gebeurt er in de praktijk? En wat gebeurt er vrijwillig? Een

kleine rondgang langs de verschillende industrieën levert het volgende beeld op:
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Papier Houtvezels vormen de basis.Het in Nederland geproduceerde papier bestaat

voor 72 procent uit oud papiervezels, dat is relatief veel.De Europese papierin-

dustrie stoot 40 miljoen ton CO2 per jaar uit, dat is ongeveer 1% van de totale uit-

stoot in de EU.De CO2 efficiëntie is met bijna 30% verbeterd ten opzichte van

1990,maar vanwege de groei in productie is er absolute stijging van 9%.Door-

braak technologieën om de CO2 echt radicaal te verminderen worden pas ver-

wacht in 2020.De papierindustrie wil tot die tijd vooral inzetten op het gebruik

van duurzame energie.Tetrapak, één van de producenten van kartonnen verpak-

kingsmateriaal verwacht in 2010 een CO2 besparing te realiseren van 10% ten

opzichte van 2005, vooral door gebruik van duurzame energie. In Nederland

maken steeds meer papierfabrieken gebruik van warmtekrachtkoppeling,waar-

bij enkele bedrijven zelfs netto producent van energie zijn geworden en elektri-

citeit leveren aan het netwerk.Ook wordt er steeds meer gebruik gemaakt van

restwarmte van afvalverbrandingsinstallaties, Parenco uit Renkum bijvoorbeeld

werkt hiermee.

Staal De staalindustrie stoot als energie-intensieve industrie veel CO2 uit, zeker ook

door het gebruik van kolen. Precieze cijfers voor de uitstoot van Europa door de

staalindustrie zijn niet – of moeilijk te verkrijgen.Voor Nederland zijn overigens

wel cijfers bekend. Binnen de staalindustrie wordt veel verwacht van het afvan-

gen van CO2: een reductie van 50% is zeker mogelijk.Maar de staalindustrie wil

uiteraard wel de verzekering dat (zie kader pagina...) CCS een aanvaarde me-

thode is om CO2 te reduceren. Er is een Europees onderzoeksprogramma,Ultra

Low CO2 Steelmaking (ULCOS)

Cement De cementindustrie is goed voor 5% van de totale uitstoot van CO2.Dat heeft te

maken met het energiegebruik,maar ook met de chemische reactie bij het pro-

duceren van cement. Er is verbetering van efficiëntie.Ook hier liggen de juiste

cijfers niet voor het oprapen.Het cementbedrijf Holcim verstrekt cijfers – volgens

afspraken binnen de sector – alleen op basis van een schriftelijk verzoek aan het

hoofdkantoor in Zurich.Het bouwmaterialenbedrijf Lafarge heeft de uitstoot per

ton cement teruggebracht van 347 kilo in 1990 naar 297 ton in 2006.Voor 2010

is de doelstelling 276.Opnieuwmooie resultaten.Maar het toenemend gebruik

van cement, vooral in China dat goed is voor bijna de helft van het gebruik,

wordt dit weer teniet gedaan.
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Private initiatieven

Is dit alles? Nee, lang niet. Er zijn binnen het bedrijfsleven los van de wetgeving

een aantal belangrijke initiatieven om, zoals het Carbon Disclosure Project (zien

onder).Het zijn vaak Amerikaanse en Britse bedrijven die hierin een hoofdrol

spelen. En Amerikaanse bedrijven doen gemiddeld meer aan vrijwillig klimaat-

beleid dan Europese.Tot deze conclusie komt de Economist Intelligence Unit

in recent onderzoek naar de vraag hoe duurzaam bedrijven nu echt zijn.De con-

clusies stemmen overigens niet vrolijk.Hoewel het topbestuur vaak vooruitstre-

vende, duurzame ideeën heeft blijkt het in de praktijk heel moeilijk deze door de

organisatie te verspreiden en zo tot resultaten te komen.Het groene denken

blijft hangen in bestuurskamers en wordt vaak vooral gebruikt om het imago op

te poetsen.

Amerikaanse bedrijven nemen dus vaak het voortouw bij vrijwillige klimaat-

initiatieven,maar ook veel Europese en dan vaak Britse bedrijven nemen deel.

Deze activiteiten worden vanuit Europa soms met wantrouwen bekeken te meer

omdat de VS – het land met de hoogste per capita uitstoot van broeikasgassen –

tot nu toe geweigerd heeft bindende verplichtingen te aanvaarden.De private

initiatieven eisen geen harde reductieverplichtingen van hun deelnemers waar-

door ze bedrijven de mogelijkheid bieden ommooi weer te spelen met een

groen imago zonder dat daar veel tegenover staat.Deze kritiek is soms terecht

(kijk maar naar de conclusies van de Economist Intelligence Unit),maar het is toch

de moeite waard om even naar Amerikaanse en/of Britse initiatieven te kijken.

DeWorld Business Council for Sustainable development is een organisatie waarbij

meer dan 200 bedrijven aangesloten zijn.Doel is duurzame ontwikkeling binnen

het bedrijfsleven te promoten en bedrijven aan te zetten tot schonere productie.

Eén van de deelnemers is PepsiCo, die in India sinds 2003 60 procent minder

water heeft gebruikt in de frisdrankproductie en hiermee twee miljard liter water

heeft bespaard. In een land waar de toevoer van smeltwater uit de Himalaya ern-

stig bedreigd wordt door klimaatverandering is dit een welkome ontwikkeling.

Een andere deelnemer,Heineken, heeft tussen 2002 en 2006 de CO2-uitstoot op

vrijwillige basis met zes procent omlaaggebracht.

Naast deWBC for Sustainable development bestaat er sinds 1992 bestaat de Ame-

rikaanse Business Council for Sustainable Energy,met vergelijkbare doelstellingen.

Het is de eerste Amerikaanse zakenclub die zich uitsprak vóór bindende interna-

tionale klimaatafspraken en lobbyt inWashington voor een andere klimaatpoli-
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tiek.Wel begrijpelijk,want het ledenbestand bestaat vooral uit bedrijven die ac-

tief zijn in duurzame energie.

Private initiatieven komen ook uit de hoek van grote investeerders en beleggers.

In 2005 vroegen CalPERS, een groot Amerikaans pensioenfonds en andere grote

Amerikaanse beleggers per brief aan Amerikaanse bedrijven ommeer openheid

te geven over hun broeikasgasuitstoot aan alle aandeelhouders van deze

bedrijven. Precies dit gebeurde er vervolgens in het Carbon Disclosure Project,

een onafhankelijk wereldwijde organisatie die zich volledig richt op klimaatver-

andering. De aangesloten bedrijven rapporteren volgens een vastgestelde me-

thode over hun uitstoot van broeikasgassen en over hun maatregelen om

schoner te produceren en schonere producten te leveren.Het Amerikaanse mi-

nisterie van milieu werkt samen met het bedrijfsleven in het project Climate Lea-

ders, waarbij bedrijven zich committeren hun uitstoot te verminderen. Hieruit

ontstaan ook de ranglijsten, die in de VS populair zijn. Bedrijven als GE,Honda,

Toyota, BP, Ford zijn bij een Amerikaans publiek bekend als leiders in de strijd

tegen klimaatverandering.

Er valt ongetwijfeld het een en ander aan te merken op de private initiatieven. In

Europa vertrouwen we, veel meer dan in de VS op wetgeving.Voor wetgeving is

natuurlijk veel te zeggen,maar het kan geen kwaad om hier ook wat van de VS

te leren.We zouden kunnen bekijken welke initiatieven ook in Europa onder-

steuning of navolging verdienen. Alleen al de transparantie over de uitstoot

van CO2 is een verademing – in Europa blijkt het niet altijd gemakkelijk te zijn de

cijfers per bedrijf of per branche te krijgen.

Hoe ook over de Amerikaanse aanpak wordt gedacht, vast staat dat het aanleg-

gen van ranglijsten een enorme stimulans kan zijn voor bedrijven om hun mi-

lieuprestaties te verbeteren. Scoreborden en ranglijsten kunnen ook een manier

zijn om een breder publiek bij de klimaatverandering te betrekken.Wie weet

welke oliemaatschappij de meeste inspanningen doet om écht iets te doen aan

klimaatverandering kan zijn keuze voor tankstation daarom aanpassen. En dat

brengt ons bij de consument.
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Aankopen en consumeren

Het is al eerder gezegd – veel mensen maken zich zorgen om klimaatverande-

ring. Een groeiend aantal mensen zal dat ook in de winkel of bij tankstations tot

uitdrukking willen brengen. Daarom is het noodzakelijk dat er goede, toeganke-

lijke informatie komt over producten. Een soort klimaatindex op elk product,

waarop eenvoudig af te lezen is hoeveel CO2 er de lucht is ingaan bij de produc-

tie. Dat biedt consumenten de mogelijkheid om een schone keuze te maken en

– minstens even belangrijk – het is een stimulans voor bedrijven om schoner te

produceren.Overheden kunnen het voortouw nemen door hun aankoopgedrag

zo te wijzigen dat ze alleen de schoonste producten kiezen (en daar moeten de

Europese aanbestedingsregels dan ook de ruimte voor bieden).

Uiteraard moet de consument bij de aankoop van apparaten volledig en trans-

parant geïnformeerd worden over het energieverbruik. In het witgoed (koelkas-

ten bijvoorbeeld) is dat nu de praktijk en het blijkt dat dat werkt. Er worden

nauwelijks nog koelkasten in de C of D categorie verkocht – er moest zelfs een

categorie A+ toegevoegd worden. Bij auto’s is die transparantie ver te zoeken.

Een klimaatindex kan ook de basis zijn voor een verhoogd BTW-tarief op produc-

ten en op apparaten of auto’s die onnodig veel energie verslinden.

Veel aandacht is er de laatste tijd voor ‘klimaatneutrale’producten en diensten.

Dat betekent dat de CO2 die vrijkomt bij productie, gebruik of de dienst (vliegrei-

zen) gecompenseerd wordt door investeren in aanplant van bomen of projecten

die de CO2 uitstoot verminderen.Dat is voor veel mensen een prettig idee,maar

het moet natuurlijk wel kloppen.Daarom zijn er goede richtsnoeren nodig onder

welke voorwaarden het etiket ‘Klimaatneutraal’gebruikt mag worden.

Wie zelf zo veel mogelijk klimaatneutraal wil leven kan voor informatie over

producten en diensten prima terecht op www.milieucentraal.nl.

Hergebruik

Na aankopen, komt uiteindelijk ook het moment van weggooien.Veel producten

kunnen worden gerecycleerd.Daarover bestaat inmiddels veel Europese wetge-

ving (voor auto’s, elektrische apparaten, verpakkingsmateriaal, batterijen).Het

storten van afval leidt tot veel uitstoot van methaan.Verbranden is dit opzicht

beter, zeker omdat energie teruggewonnen kan worden.Maar recycleren van

papier, staal, aluminium,plastics, glas is bijna altijd beter dan verbranden. Een

klimaatindex op het product moet ook rekening houden met de mate waarin
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het product wordt gerecycled – want het gaat om de CO2 uitstoot tijdens de pro-

ductie, het gebruik en in de fase van afdanken.Als materiaal wordt teruggewon-

nen scheelt dat in de uitstoot van CO2.De klimaatindex is daarmee een enorme

stimulans voor producenten om verantwoordelijkheid te nemen voor de hele le-

vensduur van het product dat ze op de markt brengen en om te investeren in

hergebruik van hun producten.

Innovatie

Om de uitstoot van broeikasgassen te beperken is veel innovatie nodig.De prijs

van CO2, het gedrag van overheden en consumenten kunnen allemaal een

stimulans zijn om te innoveren.Maar bedrijven moeten het doen.Toch kan de

overheid veel betekenen.Allereerst door met het eigen aankoopbeleid een early

market te creëren.Nieuwe technologie is vaak duur waardoor de producenten

moeite hebben een afzetmarkt te vinden. Is die afzetmarkt er eenmaal wel dan

kan de techniek echt doorbreken en goedkoper worden vanwege de schaal-

voordelen. Dat dilemma kan doorbroken worden als overheden zich vierkant

achter de nieuwste technologie stellen en hun aankoopbeleid daarop aanpas-

sen. Europa kan hier veel leren van Japan.

Daarnaast kan de overheid ook zelf mede-investeren in ontwikkeling van duur-

zame technologie door gelden beschikbaar te stellen aan de groepen bedrijven

die duurzame producten ontwikkelen. Intussen is de discussie gestart wat er met

de opbrengsten van de ETS-veilingen moet gebeuren.Het ligt voor de hand dit

geld voor een deel terug te sluizen naar het bedrijfsleven door het beschikbaar

te stellen voor ontwikkeling van schone en duurzame technologie.Maar daar-

naast kan de opbrengst natuurlijk ook ten goede komen aan de verbetering van

openbaar vervoer, investeringen in leefbaarheid,maar vooral ook aan solidariteit

met ontwikkelingslanden die zich moeten aanpassen aan de klimaatverande-

ring.

Conclusie:markt én overheid – publiek én privaat

De klimaatproblematiek is een uitdaging voor de Europees industrie,maar ook

voor de overheden.Zonder adequaat overheidsbeleid,met de juiste wetgeving

en de goede stimulansen zal er weinig terecht komen van de vermindering van

de uitstoot van broeikasgassen.Dat leidt tot een paar keuzes;
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� Klimaatbeleid is een aanleiding voor een nieuwe industriepolitiek – gericht op

innovatie.Overheden moeten kiezen voor innovatieve bedrijven en die waar

nodig een steun in de rug geven door in hun aankoopbeleid te kiezen voor de

meest duurzame optie.

� Wetgeving is belangrijk en noodzakelijk en moet er in de eerste plaats op gericht

zijn CO2 een prijs te geven.

� Europa moet binnen de internationale klimaatonderhandelingen inzetten op

eerlijke concurrentievoorwaarden.

� Consumenten moeten op een toegankelijke manier inzicht krijgen in de broei-

kasuitstoot tijdens het productieproces, bijvoorbeeld door een klimaatindex.

Deze kan ook gebruikt worden om SUV’s en apparaten die veel energie gebrui-

ken extra te belasten.

� Van de VS valt te leren: ranglijsten kunnen bedrijven en consumenten motiveren

in hun gedrag rekening te houden met het klimaat.

� De opbrengsten van de ETS-veilingen moeten onder meer ingezet worden om

gezamenlijk nieuwe technologie te ontwikkelen.
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HOOFDSTUK 6

VOEDSEL EN LANDBOUW

Bij de productie van voedsel komt veel energie kijken.De landbouwsector is een

grote vervuiler. Kunstmest is een energie-intensief product, en vooral de akker-

bouw heeft veel kunstmest nodig.Ook vlees- en zuivelproductie geldt als een

grote vervuiler.De landbouw is verantwoordelijk voor 3,7% van de totale CO2-

uitstoot.Dat lijkt weinig,maar als we naar de uitstoot van alle broeikasgassen

kijken dan telt landbouw (inclusief veeteelt) voor 15-20% van de broeikasgasuit-

stoot, omdat de sector, naast de CO2-uitstoot verantwoordelijk is voor meer dan

helft van de uitstoot van het zeer vervuilende methaan en lachgas.Methaan is

20 maal zo schadelijk als CO2 en lachgas zelfs 200 keer schadelijker.De grote ver-

vuiling van de sector houdt dus vooral verband met de veehouderij.Om dat

tegen te gaan, zouden we dus minder vlees en zuivel moeten gebruiken. Boeren

en tuinders zien dit logischerwijs anders.

De sector wil in ieder geval een flinke steen bijdragen aan het klimaatbeleid. In

het kader van ‘schoon en zuinig’ is de Nederlandse landbouwsector door de

overheid uitgedaagd om een bijdrage te leveren aan de klimaatdoelstelling van

30 procent minder uitstoot in 2020.De landbouwsector heeft de handschoen

opgepakt en wil de uitstoot met maar liefs 45 procent omlaag brengen.
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Hiervoor zijn twee maatregelen nodig:

� Energieproducerende tuinbouwkassen.

� Terugdringing van de uitstoot van methaan en lachgas,met name door de inzet

van klimaatvriendelijke (kunst)mest.

Energieproducerende tuinbouwkassen

In Nederland staat kassen op een gebied van 10.500 hectare.Deze kassen wor-

den verwarmdmet aardgas.Ongeveer 10 procent van het totale aardgasgebruik

en 3,7% van de totale Nederlandse CO2-uitstoot komt voor rekening van de glas-

tuinbouw. Inmiddels zijn tuinders begonnen met innovatieve oplossingen om

deze uitstoot omlaag te brengen.Allereerst aardwarmte. Kassen kunnen ver-

warmd worden met warmte uit aardlagen op honderden meters diepte. In Bleis-

wijk staat een eerste succesvolle proefproject en het concept kan verder worden

uitgebreid.De kosten van 5 miljoen per aardwarmte-installatie vormen hierbij

niet het probleem,wél het risico dat wordt mis geboord en de kostbare boring

dus niets oplevert.De overheid zou – zeker in de beginfase van de ontwikkeling

van deze technologie - het risico van misboringen afdekken door een financiële

garantstelling.

Moderne kassen kunnen verder overtollige warmte onder de grond opslaan om

het later te benutten in koudere periodes. Zo kan een gemiddelde efficiëntie van

90 tot 95 procent worden bereikt.

Warmtekrachtkoppeling is een andere veelbelovende techniek.Overtollige

warmte uit de kas wordt omgezet in elektriciteit die kan worden geleverd in het

elektriciteitsnet of worden gebruikt voor de stadsverwarming.Hierdoor ontstaan

zogenaamde ‘energieproducerende kassen’.Vergunningen zijn vaak problema-

tisch.

Op dit moment beslaat het aantal energieneutrale of energieproducerende kas-

sen 140 van de 10.500 hectare glastuinbouw in Nederland.Het doel is om dit

te laten groeien tot 700 hectare in 2011 en 2500 hectare in 2020. Per jaar wordt

ongeveer 500 hectare kassen vervangen, een deel van deze nieuwe kassen

wordt energieneutraal of -producerend.

De glastuinbouw kan zich dus omvormen van een vervuilende sector tot een

deel van de oplossing.Tuinbouwkassen wekken nu 1800MegaWatt energie op,

dit zal aan het eind van dit jaar stijgen naar 2000MW.Dit staat gelijk aan twee
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middelgrote kolencentrales.Het doel is om in 2010 3000MW in gebruik te heb-

ben, dus om er nog een hele ‘kolencentrale’bij te bouwen.Het probleem hierbij

is dat in hetWestland en in de noordelijke provincies er geen netwerkcapaciteit

bestaat om nieuwe productie aan te sluiten op het net.

Om de energieproductie uit kassen verder te kunnen opvoeren is het volgende

nodig:

� Voorrang bij de netwerkaansluiting.Duurzaamheid moet een belangrijk crite-

rium worden bij de toewijzing van netwerkcapaciteit door Tennet. Projecten als

energieproducerende kassen moeten voorrang krijgen op kolencentrales.

� Uitbreiding van de netwerkcapaciteit zodat uiteindelijk alle 10.500 hectare

glastuinbouw energieproducerend kan worden.

Mest

Demeeste vervuiling in de landbouwsector wordt veroorzaakt door methaan en

lachgas.Methaan komt vrij bij mest van dieren in stallen, en lachgas is een bij-

product van de productie van kunstmest.Het is inmiddels mogelijk ommethaan

af te vangen van mest en er bestaan nieuwe vormen van kunstmest waarbij veel

minder lachgas vrijkomt. Problemen zijn er met de Europese regels,met name de

mestrichtlijn (officieel: de nitraatrichtlijn), die een strikte definitie bevat van wat

kunstmest is.De vervangende producten voldoen niet aan deze definitie,waar-

door het voor boeren niet mogelijk is om veel methaanarme mest uit te rijden.

Aanpassing van de nitraatrichtlijn is ook nodig om lachgasarme kunstmestpro-

ducten te kunnen gebruiken.

Overigens is de broeikasuitstoot van de veehouderij niet alleen toe te schrijven

aan mest. Bij de productie van diervoeders wordt ook energie gebruikt.

De voedingsindustrie

Het verwerken van voedsel kost uiteraard weer energie.Volgens opgave van de

Europese branche-organisatie voor de voedingssector CIAA ongeveer 1.5% van

de totale uitstoot aan broeikasgassen.Maar het meest in het oog springt het

transport en de distributie.De voedselmarkt is inmiddels een wereldmarkt.We

eten appels uit Nieuw Zeeland, sperzieboontjes uit Kenia en drinken wijn uit

Chili. Lekker allemaal.Maar als je de voedselkilometers bij elkaar optelt dan is het

toch nog heel wat.Naar schatting 30% van al het vrachtverkeer heeft te maken
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met voedseltransport. Er is uitgerekend dat de ingrediënten van een gemiddelde

Nederlandse avondmaaltijd bij elkaar 16.000 kilometer hebben gereisd.De Britse

organisatie Sustain heeft voor 24 willekeurige voedingsmiddelen de voedselkilo-

meters berekend en kwam uit op een gemiddelde van bijna 10.000 kilometer

per voedingsmiddel.Daar komt nog bij de energiekosten voor koeling,wassen

en verpakking.Goed dus om hier aandacht aan te besteden.Ook hier kan een

klimaatindex de consument helpen een verantwoorde keuze te maken.Maar

ook zonder index is duidelijk dat verse spullen, die van niet al te ver komen, een

groene keuze zijn. En dat vlees vooralsnog veel uitstoot veroorzaakt.Of bijvoor-

beeld dat water uit de kraan een betere keuze is dan flessen bronwater.

De voedingsindustrie is zich natuurlijk bewust van de klimaatimpact. Sinds 1990

zijn de CO2 emissie gedaald met 25%, aldus de CIAA.Voedingsmiddelenconcern

Unilever bewaakt sinds 1995 zijn eigen energieconsumptie en heeft zijn verbruik

fors verminderd.De laatste 10 jaar zijn CO2 reducties 30% gedaald. In het jaar

2006 is de CO2 uitstoot per ton productie gedaald met 4.2%.Dat zijn prestaties

die in de categorie voedsel een eerste plaats opleverden in het Climate Leader-

ship Index (zie hoofdstuk 3).

Veel mensen realiseren zich niet dat kleding in feite ook een landbouwproduct

is, de belangrijkste grondstof is immers katoen. Bij de katoenproductie (vooral in

de VS enWest-Afrika) worden grote hoeveelheden kunstmest gebruikt.Dit zorgt

voor een grote uitstoot van lachgas.Het is echter nog niet onderzocht worden

vastgesteld hoe groot de uitstoot is van dat deel katoenproductie.Het kan dus

niet worden vastgesteld wat de impact is van de kledingsector.
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Conclusie

Bij alle discussie over klimaatverandering gaat de meeste aandacht uit naar de

industrie en het transport.Het zou in ieder geval goed zijn ommeer aandacht te

besteden aan de landbouw.De landbouw is in Nederland goed een bijna een

vijfde van de uitstoot van broeikasgassen.

Landbouw is een deel van het probleem,maar ook van de oplossing.De tuin-

bouwsector is in deze zin baanbrekend. Bij de discussie over de herziening van

het landbouwbeleid moet in ieder geval volop rekening gehouden worden met

de broeikasuitstoot van de landbouwsector.De herziening is een mooie kans om

de landbouwsector een belangrijke speler in de klimaatneutrale voedselproduc-

tie te maken. Kortom,

� Consumenteninformatie is ook voor voedsel- en andere landbouwproducten

van belang.

� Een regionalisering van de landbouw is vanuit de wereldmarkt een stap terug,

maar vanuit de optiek van klimaatbeleid een stap vooruit.
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HOOFDSTUK 7

DE BEBOUWDE OMGEVING

Naast energieopwekking, transport, industrie en landbouw is de bebouwde

omgeving met een aandeel van 14 procent een grote bron van vervuiling. Be-

bouwde omgeving zijn handel, diensten, overheid en burgers.Het gaat hierbij

vooral om gebouwen en het huishoudelijk energieverbruik.Hoe kan deze ver-

vuiling omlaag worden gebracht?

Het antwoord is eenvoudig: gebouwen moeten energiezuiniger worden. Euro-

pese wetgever werkt hierbij als aanjager. Sinds 2003 geldt de gebouwenrichtlijn

die eisen stelt aan de energiezuinigheid van nieuwe gebouwen maar ook oude

gebouwen die worden gerenoveerd.Als gevolg van deze Europese regels is het

vanaf 2008 verplicht om bij de verkoop van een woning een energieprestatiecer-

tificaat te laten opstellen. Er zijn 7 categorieën (van A tot G,waarbij A voor het

meest zuinige huis staat). Echter, er bestaan momenteel geen sancties voor het

niet nakomen van deze verplichting.Opmerkelijk genoeg adviseert Vereniging

Eigen Huis daarom potentiële kopers en verkopers om geen energieprestatiecer-

tificaat aan te vragen.

Naast de Europese regels gelden in Nederland al sinds 1995 bouwvoorschriften

voor nieuwbouw waarin onder andere isolatie en dubbel glas verplicht gesteld.

Deze voorschriften moeten steeds worden geactualiseerd en aangepast aan de
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nieuwste stand van techniek. In de komende jaren moet de overheid de bouw

van zonnepanelen op daken fiscaal stimuleren en energiebedrijven aansporen

burgers te helpen hun woningen te isoleren.De EUmoet milieueisen instellen

voor huishoudelijke verwarmingsinstallaties en duidelijke energielabels (van A

tot G) verplicht stellen voor huishoudelijke apparaten.Daarnaast moet Europa

ervoor zorgen dat bouwafval en sloopafval zoveel mogelijk worden hergebruikt.

Het uiteindelijke doel zijn energieproducerende gebouwen, gebouwen als deel

van de oplossing in plaats van het probleem.Dit kan onder andere door naast

alle besparende maatregelen gebruik te maken van warmtekrachtkoppeling of

aardwarmte en zonnepanelen op het dak.Overtollige energie van deze gebou-

wen wordt aan het elektriciteitsnet geleverd. In het Duitse Freiburg is een oud

huis verbouwd tot energieproducerend huis om aan te tonen dat dit zelfs met

oude gebouwen goed mogelijk is.

Naast alle inspanningen van de overheid kunnen mensen zelf ook veel doen om

hun huis energiezuiniger te maken.Voor oude woningen kunnen, als dat al niet

gebeurd is, nog dubbel glas en goede isolering worden aangebracht.Uiteindelijk

is het mogelijk om door combinatie van verschillende maatregelen woningen

helemaal energieneutraal te maken.Het huishoudelijk energieverbruik kan daar-

naast worden teruggebracht door de verwarming een graadje lager te zetten,

een energiezuinige HR-verwarmingsketel te installeren, apparaten helemaal uit

te zetten als ze niet worden gebruikt en te besluiten om geen grote energievre-

tende plasmatelevisie aan te schaffen. In plaats van gloeilampen kunnen spaar-

lampen worden gebruikt of beter nog de prachtige kleurrijke LED-lampen.

Steeds meer bedrijven schakelen al over op LED-verlichting.Voor al deze dingen

geldt: goed voor het klimaat én voor de portemonnee.
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TOT SLOT

2020.Met de auto gaan, doe je niet meer zomaar.Trein, en vooral bussen zijn

comfortabeler en veel goedkoper. Brandstof is duur geworden.Maar de energie-

rekening thuis valt mee.Na auto’s en apparaten werden ook huizen efficiënt en

zuinig.Nieuwe huizen produceren zelfs energie. Eten en drinken is wel duurder,

zeker als het van ver komt,want het vervoer telt aardig mee in de prijs. Als con-

sument worden we beter geïnformeerd.Niet alleen de aanschafprijs telt,maar

ook de kosten van gebruik en opbrengst bij het weggooien.De strijd tegen kli-

maatverandering heeft veel mensen en ondernemingen een kans geboden.On-

dernemers die zich gestort hebben in recyclen, in hergebruik, in schone energie,

in lokale gezonde catering ter vervanging van industrieel kant en klaar, in com-

fortabel lokaal en regionaal vervoer ter vervanging van de individuele auto.

Energiebedrijven zijn dienstverleners geworden, die actief zijn in advisering over

en installatie en financiering van duurzame energie.Hele wijken gaan duurzaam

en technologie en techniek zijn populair als nooit te voren. Innovatie wordt ge-

waardeerd en beloond.



Klinkt goed allemaal.De strijd tegen klimaatverandering is niet makkelijk maar

levert wel wat op.Het raakt aan de economie, aan de manier waarop we energie

produceren, aan onze mobiliteit en aan produceren en consumeren. Er is een

heel pakket van maatregelen nodig om de uitstoot van broeikasgassen ingrij-

pend te verminderen. Een groot deel daarvan ligt op het bord van de Europese

Unie.Allereerst de wetgeving om producten, apparaten, auto’s, brandstoffen,

zuiniger en schoner te maken.Dan de handel in emissierechten.De ervaring van

de afgelopen jaren maakt duidelijk dat het systeem bijgesteld moet worden.Uit-

stoten van broeikasgassen mag niet langer gratis zijn en er moet een duidelijk

plafond komen.Voor de industrie is reductie van broeikasgassen geen gemakke-

lijke opgave, zeker als de concurrenten in China of India gewoon door kunnen

gaan.We moeten naar manieren zoeken om de aanpassing van de industrie

aan deze situatie mogelijk te maken, bijvoorbeeld door het terugsluizen van de

opbrengst van de veiling van de emissierechten naar de sector om innovatie te

financieren.Of door een tijdelijke importheffing aan de grens. Een versnelde

omschakeling naar duurzame energie is noodzakelijk en daar is de Europese

Unie nodig om belemmeringen weg te halen en toegang tot de netwerken voor

duurzame energie overal in Europa veilig te stellen.

Maar dat gaat allemaal niet vanzelf.Het politieke gevecht dat in Brussel

plaatsvindt is een opstap naar een vergaande omwenteling.Want een goed kli-

maatbeleid vraagt nogal wat.Het vraagt allereerst om een moedige overheid en

moedige politieke besluiten. En het vraagt doorzettingsvermogen, ook als we af

en toe een strenge winter hebben en de zomers wat tegen vallen.Overheden

moeten bereid zijn gevestigde belangen te weerstaan en zo nodig opzij te zet-

ten. De machtige oliebelangen bijvoorbeeld moeten een stap terug doen ten

gunste van alternatieve brandstoffen en energiedragers. Innovatieve bedrijven

moeten meer ruimte krijgen.Nieuwe materialen, nieuwe productieprocessen,

nieuwe energie.

Klimaatverandering vraagt ook de bereidheid van overheden om te investeren.

In aanpassing, in dijken, in watermanagement, in innovatie, in nieuwe producten,

in opleidingen, in mensen.Daarvoor is geld nodig, daarvoor zijn aardgasbaten

nodig en daarvoor is de opbrengst van veilingen van emissierechten nodig. En

daarvoor zijn plannen nodig die richting geven.De vaak terechte schroom voor

grootse projecten moet plaats maken voor nieuw elan dat de samenleving inspi-
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reert en dat burgers motiveert om deel uit te maken van de omslag naar een

duurzame en schone wereldeconomie.Met dat elan is er alle reden om de toe-

komst met optimisme tegemoet te treden.Het is mogelijk om de uitstoot van

broeikasgassen terug te dringen en tegelijkertijd onze welvaart te behouden.

Sterker nog, klimaatbeleid kan bijdragen tot nieuwe welvaart, hier en in ontwik-

kelingslanden en tot een meer democratische en rechtvaardige samenleving.

Als sociaal-democraten hebben we wel wat bij te dragen aan de stabilisering van

het klimaat. Stabiel & sociaal!
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BIJLAGE

WAT GEBEURT ER IN BRUSSEL OP HET GEBIED
VAN KLIMAATVERANDERING

1. Energie- en klimaatplan

De EU heeft zich de volgende doelstellingen gesteld:

30 procent minder CO2-emissies in 2020 ten opzichte van 1990 (20 procent als

andere industrielanden niet meedoen), 20 procent energiebesparing in 2020 en

10 procent biobrandstoffen in de totale energiemix in 2020.

Begin 2008 komt de Commissie met voorstellen hoe deze doelstellingen toe te

rekenen naar de lidstaten (burden sharing). Het gaat om de algehele doelstelling

(20-30%) en de duurzame energiedoelstelling.

2. Tijdelijke commissie klimaatverandering

In het Europees Parlement is een tijdelijke commissie klimaatverandering opge-

richt. Deze commissie zal zich verdiepen in alle aspecten van klimaatverandering

en binnen een jaar een rapport publiceren met aanbevelingen voor toekomstig

beleid.Dorette Corbey is benoemd tot schaduwrapporteur op dit rapport na-

mens de sociaal-democratische fractie,wat haar verantwoordelijk maakt voor de

politieke lijn namens de fractie.Ook collega-europarlementariër Lily Jacobs is lid

van de tijdelijke commissie.
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3. Wetgeving om broeikasemissies van verschillende sectoren te beperken

� Transport: auto’s mogen in 2012 gemiddeld maximaal 120 gram CO2 per kilome-

ter mogen uitstoten (120 gram als alleen naar de motor gekeken worden, nog 10

gram per kilometer door zuiniger rijden, betere banden enz. - maar over zowel

het jaartal als de hoogte van de eis kan nog worden gewijzigd).

� Transport: voor 2020 moet de CO2 prestatie van brandstoffen met 10 procent

verbeteren, ofwel 10 procent minder CO2 uitstoot van oliebron tot autowiel door

brandstoffen.

� Transport: bandenwetgeving. Europese Commissie wil verplichte bandendruk-

monitoring, normen instellen voor energie-efficientie van banden en nieuwe vei-

ligheids- en geluidseisen aan banden.

� Transport: voorstel tot wijziging van de wetgeving over het label voor auto’s,

waardoor fabrikanten worden verplicht om de CO2 prestatie van auto’s te ver-

melden in advertenties.

� Transport: wetgevend voorstel om broeikasemissies van vliegtuigen onder te

brengen in het emissiehandelssysteem.

� Industrie: wijziging van het Europese emissiehandelssysteem: strengere regels

zoals het verkopen van rechten aan bedrijven in plaats van ze gratis weg te

geven.Hierdoor stijgt de CO2-prijs en dus de effectiviteit van het systeem.

� Energie en industrie: verplichting om in 2020 het aandeel duurzame energie in de

totale productie te verhogen tot twintig procent (variabel per EU-lidstaat, voor

Nederland ligt het cijfer op 14 procent).Verder de verplichting dat brandstoffen

in 2020 voor minimaal 10 procent uit biobrandstoffen moeten bestaan.

� Energie en industrie: vaststellen van regels voor het afvangen en opslaan van CO2

in bijvoorbeeld oude gasvelden.

� Industrie: coördinatie van eco-design verplichtingen, labelling, en prikkels (2007-

2012) en de ontwikkeling van eco-design verplichtingen voor 14 prioritaire pro-

ductgroepen (2007-2009).

� Energie: een reeks maatregelen om de interne markt voor elektriciteit en gas te

verbeteren (ontkoppeling en interconnectie) en om de energievoorziening zeker

te stellen.

� Energie: Strategisch Energie Technologieplan.De Europese Commissie wil laten

zien hoe geavanceerde technologie kan worden ingezet om betere efficiëntie te

bereiken.



� Dienstensector: Nieuwe EnergyStar overeenkomst met de Verenigde Staten,

betreft eisen aan zuinigheid van kantoorapparatuur.

� Huishoudens: De Commissie wil energie-labelling van verwarmingsinstallaties,

aanvullende labelling voorstellen en bestaande labels wijzigen.

4. En verder...

� Groenboek adaptatie. De Commissie wil naast het beperken van klimaatverande-

ring ook prioriteit geven aan de aanpassing aan de gevolgen ervan.Deze gevol-

gen zijn ongelijk verdeeld over de EU lidstaten (Nederland moet relatief veel

aanpassingsinspanningen doen), de Commissie stelt daarom dat solidariteit

tussen lidstaten belangrijk is.

5. Klimaat in het Europese hervormingsverdrag

In 2007 werd besloten om klimaatbeleid op te nemen in het hervormingsver-

drag. Dit toont de centrale positie aan die klimaatbeleid nu inneemt in de EU.
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Lees verder over klimaatverandering:

� Het IPCCmitigation rapport:

http://www.ipcc.ch/ipccreports/ar4-wg3.htm (2007)

� Jeroen Trommelen, Stop de broeikas (2007)

� George Monboit,Hitte.Hoe voorkomenwe dat de planeet verbrandt? (2007)

� Fred Pearce,De laatste generatie.Hoe de natuur wraak neemt voor het

broeikaseffect (2007)

� Bjorn Lomborg,Cool it. Zin en onzin in het debat over de klimaatverandering (2007)
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