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1 INLEIDING 
 
 
1.1  Biografie 
 
Ik studeerde elektrotechniek aan de TH-Delft en later enige jaren filosofie aan de Universiteit 
Utrecht. Van 1975 tot 1990 was ik werkzaam in techniekontwikkeling in verschillende bedrij-
ven (biotechnologie, halfgeleiderindustrie en automatisering). In 1990 trad ik in dienst van 
Novem (later SenterNovem). Daar heb ik nieuwe energie- (klimaat-) en milieuprogramma’s 
opgezet. Later coördineerde ik het programma, van de industriële MJA’s (MeerJarenAfspra-
ken Energie Efficiency). De jaren vóór mijn pensionering hielp ik mee met het opzetten van 
het Nederlandse systeem van verhandelbare CO2 emissierechten. Tussentijds was ik een 
jaar gedetacheerd bij het ministerie van Economische Zaken. Ook woonde ik verschillende 
malen grote UN klimaatconferenties bij, betreffende de uitvoering van het Kyoto Protocol. 
Eind 2005 ging ik met pre-pensioen. Ik meldde mij aan bij de PUM (Project Uitzending Ma-
nagers) en doe sindsdien energie(besparings)projecten in landen met zich nog ontwikkelen-
de economieën. 
Vanaf 1999 reisde ik regelmatig door China, soms als privé reiziger, maar ook omdat ik van-
uit mijn positie bij SenterNovem, (milieu) projecten in China opstartte. Ook de observatie van 
milieu-ontwikkelingen in China is een bron waaruit wordt geput voor deze studie. 
 
 
1.2  Motief 
 
Reeds tijdens mijn technische studie werd mijn belangstelling gewekt voor milieueffecten van 
menselijk handelen. Het was de tijd van “Limits to Growth”. Toen ik in 1990 in dienst trad bij 
Novem raakte ik rechtstreeks betrokken bij milieubeleid, in het bijzonder het energiebeleid, 
later vooral gekwalificeerd als “klimaatbeleid”. Het United Nations rapport “Our Common Fu-
ture” was net verschenen. Vanuit mijn posities bij Novem en het ministerie van Economische 
Zaken kreeg ik inzicht in de diepere drijfveren van individuen en belangengroepen die het 
milieubeleid, en de uitvoering daarvan, bepalen.  
De mogelijkheid van vervroegde pensionering greep ik met beide handen aan, om zo tijd te 
hebben om het ruwe ervarings- en kennismateriaal te ordenen en te analyseren, teneinde 
een antwoord te kunnen geven op de vraag “Waarom leidt het ingezette klimaatbeleid niet tot 
trendbreuken?”. 
Ervaringen met het implementeren van de in Nederland succesvolle aanpak van MJA’s 
(Meer Jaren Afspraken Energie-efficiency Verbetering), in andere landen (waaronder China) 
en recente ervaringen, opgedaan tijdens projecten voor de PUM (Project Uitzending Mana-
gers) en voor een ander netwerk (HIP-Europe), gaven nieuwe gezichtspunten die meege-
nomen werden in deze promotiestudie. 
 
 
1.3 De primaire vragen van deze studie 
 
In de bijna 20 jaar dat ik actief bij het klimaatbeleid ben betrokken zie ik deelinitiatieven die 
redelijk succesvol lijken. Toch kunnen we niet spreken van een trendbreuk. De consumptie 
van fossiele brandstoffen neemt verder toe, ook al zou de toename van CO2-emissie in de 
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industrielanden die Kyoto verplichtingen op zich hebben genomen, wellicht groter zijn ge-
weest zonder die doelstellingen en daarop afgestemd beleid. 
 
Wereldwijd echter blijkt er van een verminderde groei van de consumptie van fossiele brand-
stoffen allerminst sprake, een zekere afremming t.g.v. de wereldwijde economische crisis, 
die in 2008 begon, daargelaten. De trend van toenemende consumptie, gebaseerd op het 
gebruik van vooral fossiele brandstoffen lijkt zich onverminderd voor te zetten. Wat is hier 
aan de hand? Waarom is al het ingezette beleid niet bij machte om de trend te keren? Wat 
zit hier achter? 
Om daarin inzicht te krijgen, zal gekeken moeten worden naar de factoren die het menselijk 
gedrag bepalen. Hoe is het mogelijk dat feitelijk vertoond gedrag niet in overeenstemming is 
met beleden attitudes? En in welke mate wordt het gedrag van individuen (mede) bepaald 
door de sociale omgeving? 
Om daarin inzicht te krijgen heeft deze studie een sterke gedragswetenschappelijke invals-
hoek. En als dat inzicht is verkregen, dan zal de vraag onder ogen moeten worden gezien 
“wat voor beleid is dan gewenst, om een leefbare wereld voor allen die nu leven mogelijk te 
maken?”  
Daarmee is in grote lijnen de vraagstelling geschetst en is de belangrijkste invalshoek aan-
gegeven. 
 
 
1.4 Leeswijzer 
 
Teneinde de lezer behulpzaam te zijn bij het lezen van deze dissertatie volgt hieronder een 
leeswijzer, die de hoofdstructuur van deze studie transparant maakt. 
Figuur 1.1 op de volgende bladzijde toont hoe de logische samenhang is tussen de verschil-
lende hoofdstukken. 
Sommige hoofdstukken vormen de noodzakelijke onderbouwing voor volgende hoofdstukken. 
Andere hoofdstukken (en de bijlagen) hebben een zijdelings ondersteunend karakter. 
 
Vervolgens wordt van ieder hoofdstuk aangegeven wat de functie is binnen het grote geheel. 
Om de hoofdtekst niet te zeer te belasten met details en cijfermatige onderbouwing is een 
aantal onderwerpen opgenomen als ‘bijlage’. Een korte omschrijving van deze bijlagen is 
opgenomen aan het begin van de bijlagen. 
 
In hoofdstuk 2 wordt een belangrijk onderscheid gemaakt tussen (milieu)beleid gericht op 
leefbaarheid en dat gericht op duurzaamheid. Aanvankelijk was er vooral sprake van zorg 
om het verlies van natuurwaarden. Naarmate milieuproblemen een bedreiging voor de mens 
gingen vormen, ontstond er aandacht voor de ‘leefbaarheid’ (vermijden van negatieve effec-
ten hier en nu), en pas toen men zich realiseerde dat er “grenzen aan de groei” zijn, ontstond 
er ruimte voor het begrip “duurzaamheid”. Dat begrip “duurzaamheid” houdt in dat een sa-
menleving in zijn behoeften voorziet, zonder de mogelijkheden te beperken voor toekomstige 
generaties om in hun behoeften te voorzien. 
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Fig. 1.1 Logische structuur van dissertatie “Klimaatverandering: een zwak motief voor effectief beleid” 
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In het milieudebat lopen deze drie stromingen vaak door elkaar. Resultaten bereikt binnen 
het ene gebied worden verondersteld ook binnen het andere gebied mogelijk te zijn. 
 
Hoofdstuk 3 stelt het probleem. Bij op duurzaamheid gericht beleid liggen de doelen per de-
finitie in de verdere toekomst. Er kan dan ook alleen sprake zijn van tussenliggende doelen, 
als “stepping stones” naar het einddoel (een duurzame samenleving). 
Men kan dan ook alleen vaststellen of ‘het schip op koers ligt’. Van belang is daarbij de ver-
onderstelde ‘autonome ontwikkeling’ (hoe zou het gaan zonder gericht beleid?). Daarbij is er 
sprake van verstoringen, die per definitie pas achteraf kunnen worden geduid. Het valt dus 
niet mee om de voortgang van op duurzaamheid gericht beleid te toetsen.  
 
Dit in aanmerking nemende wordt als onderzoeksvraag geformuleerd:  
 
Kan op ‘duurzaamheid’ gericht klimaatbeleid succesv ol zijn, zoals beleid, gericht op 
‘leefbaarheid’, succesvol was/is? 
 
Hiermee samenhangend wordt als onderzoekshypothese geformuleerd:  
 
Het begrip ‘duurzaamheid’ blijkt onvoldoende te mot iveren en daarom blijft de be-
leidsprestatie van daarop gericht beleid ver achter  bij de doelstellingen. 
 
Als deze hypothese wordt gesteund door ervaringsfeiten, dan rijst de volgende vraag, die als 
tweede onderzoeksvraag wordt geformuleerd: 
 
Als klimaatbeleid, gericht op ‘duurzaamheid’, onvol doende resultaat oplevert, waarop 
moeten overheden dan hun beleid baseren? 
 
Om de eerste onderzoeksvraag te beantwoorden wordt langs drie invalshoeken onderzocht 
hoe menselijk gedrag tot stand komt: 

• Langs de invalshoek van de (sociale) psychologie 
• Langs de invalshoek van de economie 
• Langs de invalshoek van de ethiek 

 
Hoofdstuk 4 behandelt de invalshoek van de (sociale) psychologie. 
Hoewel de norm is dat het gedrag van mensen rationeel gemotiveerd wordt, blijkt dat gedrag 
toch vaak gedreven door irrationele drijfveren. Daarvan hebben psychologen en sociaal psy-
chologen er vele in kaart gebracht. Vaak speelt daarbij de invloed van de sociale omgeving 
een rol. Voor milieugedrag blijken van belang: 

• Attributie - waar schrijven wij zelf ons gedrag en dat van anderen aan toe? 
• Fear appeal - maar dan juist in de zin dat dit voor milieugedrag een slechte motivator 

vormt. Eerder zal het leiden tot ontkenning of bagatellisering van het probleem. 
• Het “commons dilemma” - ofwel de neiging om het eigen belang te stellen boven dat 

van de groep, waardoor uiteindelijk ook het eigenbelang wordt geschaad. 
• Conformering aan de groep - waardoor men de neiging heeft te doen wat de anderen 

doen, ook wel “groupthink” genoemd. 
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• Behoeften hiërarchie - bepaalde behoeften komen pas aan bod wanneer meer ele-
mentaire behoeften zijn vervuld. Zo beschouwd zou je kunnen stellen dat “duurzaam-
heidsbeleid” een luxe is van welvarende samenlevingen. 

• Mimetische behoefte – de neiging om behoeften “af te kijken” van anderen, waardoor 
er principieel altijd behoeften te vervullen blijven. 

• Cognitieve dissonantie – de neiging om wat voor ons lastig te aanvaarden is zo te in-
terpreteren dat de spanning die daaruit volgt wordt weggenomen. 

• Loss aversion – de gevoelsmatige waarde van een bepaald verlies is sterker dan van 
een even grote winst. Hierin schuilt een drijfveer tot niet aflatende groei. 

• Status quo bias – De neiging om wat ons vertrouwd is te verkiezen boven het onbe-
kende, ook al blijkt dat objectief minder schadelijk. 

• Prospect theory – de systematische overschatting van kleine risico’s maakt dat vaak 
kleine risico’s onevenredig veel aandacht krijgen, terwijl grotere risico’s worden ge-
negeerd, vooral wanneer ze vertrouwd zijn. 

• Illusion of control – de gedachte dat men met eenvoudige ingrepen een complex pro-
bleem afdoende aan pakt. 

 
Met een dergelijk scala aan verklaringsgronden valt veel van het waargenomen milieugedrag 
te verklaren. De vraag of gedrag, dat wordt waargenomen en te verklaren valt, ook het juiste, 
wenselijke gedrag is, brengt ons op het terrein van de ethiek. 
 
Hoofdstuk 5 analyseert de relatie tussen economie en milieu (ecologie, duurzaamheid). 
In feite is economie geïnstitutionaliseerde menselijke natuur. Economie is de leer van het 
inzetten van beperkte of schaarse middelen voor het bereiken van onderling concurrerende 
doelen. 
De economische wetenschap is zo succesvol gebleken dat bijna iedereen het als vanzelf-
sprekend ziet dat wat zich economisch als beste oplossing voor doet ook inderdaad wense-
lijk is. Daar vallen twee zaken op af te dingen: 

(1) milieuwaarden (en nog een aantal andere) zijn slecht als economische waarden uit te 
drukken. Daar speelt mee dat een belangrijk deel van de kosten en baten in de toe-
komst liggen (zeker bij duurzaamheid) terwijl in de economie feitelijk alleen histori-
sche kosten tellen. 
Het feit dat onvergelijkbare zaken langs èèn as van kosten/baten vergelijkbaar ge-
maakt kunnen worden leidt tot de preferentie om dat dan ook te doen. 

(2) Een preoccupatie met financieel inkomen (of dit nu individueel is of GDP) maakt dat 
groei van inkomen als de norm wordt gezien. 

 
In de loop der tijd zijn er pogingen ondernomen om milieuwaarden een prijs te geven, waar-
door ze binnen het economisch bestel beter worden meegewogen (Hueting, 1974). Ook in-
voering van bijvoorbeeld emissiehandel kan als een dergelijke poging worden gezien. Daar-
naast hebben verschillende onderzoekers alternatieven ontwikkeld voor het GDP, waarbij 
ook andere waarden, dan alleen economische, worden meegenomen. Een aantal daarvan 
wordt beschreven. In de officiële economie lijken deze pogingen tot nu toe nauwelijks door te 
dringen. Vooral de enorme groei van de consumptie van een deel van de wereldbevolking 
blijkt een aanslag op ons milieu, en trekt een wissel op de toekomst, meer nog dat de toe-
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name van de wereldbevolking, hoewel deze - zeker in ontwikkelingslanden - nog steeds on-
rustbarend toeneemt. Hierop lijkt echter al jaren een taboe te rusten. 
Toepassing van het economisch model betekent een ernstige beperking van de mogelijkhe-
den om op duurzaamheid gerichte maatregelen te treffen. De behandelde ‘cases’ illustreren 
dat nog eens. 
Toch blijken er economen die signaleren dat de gangbare economie in de verkeerde richting 
stuurt: Richard Layard (Layard, 2005: Happiness) en Joseph Stiglitz (Stiglitz, 2006: Making 
Globalization Work) zijn daarvan goede voorbeelden. 
 
Hoofdstuk 6, behandelt de derde invalshoek: ethiek/moraal van duurzaamheid(sbeleid). 
Bij duurzaamheid, - waar het gaat om toekomstige generaties - ontbreekt de mogelijkheid 
van wederkerigheid, een principe dat in de ethiek essentieel is. 
De vraag is of er in dit geval een moreel principe is aan te wijzen, dat ons handelen nú stuurt, 
met het oog op die ‘toekomstige generaties’. In dit verband wordt vaak het ‘voorzorg principe’ 
(precautionary principle) aangewezen, terwijl bij ‘leefbaarheidskwesties’ eerder het principe 
van ‘risico analyse’ is aangewezen. 
Het voorzorg principe legt ons op te handelen om bepaalde risico’s (waarvan dus onzeker is 
of ze zich werkelijk zullen materialiseren) uit te sluiten, maar gaat voorbij aan de risico’s die 
het handelen (of nalaten) zelf met zich mee brengt. Daarnaast leidt het vaak tot niet-
handelen, hetgeen de mens zijn bronnen van vernieuwing (innovatie) onthoudt.  
Het voorzorgprincipe valt dus zwaar te kritiseren, hoewel het sympathiek klinkt. 
 
We zullen moeten accepteren dat moreel besef verflauwt wanneer de ‘afstand’ tussen mo-
reel subject en object toeneemt. Het gaat daarbij om zowel afstand in ruimte als om afstand 
in tijd. In een situatie van schaarste zal altijd de prioriteit gegeven worden aan tijdgenoten 
boven ‘toekomstige generaties’ en bij die tijdgenoten weer aan mensen waarmee men zich 
verbonden voelt boven mensen die men niet kent. Dat is een gegeven. 
Toch zal niemand graag erkennen dat hij door zijn gedrag, de mogelijkheden voor toekom-
stige generaties beperkt. Daarop berust het beleden streven naar een duurzame samenle-
ving. Niemand kan het redelijkerwijze tegenspreken, zonder de verdenking van gevoelloos 
en egoïstisch op zich te laden. De motiverende kracht hiervan blijkt echter gering. Men zal 
zich er niet serieus voor inspannen en zoekt argumenten om het feitelijk vertoonde gedrag 
‘goed te praten’. 
Daar komt nog bij dat een duurzame samenleving een ideaalbeeld is dat zich nimmer berei-
ken laat. Wie kennis neemt van de veranderlijkheid van de omstandigheden en het leven op 
aarde (zie bijlage F) realiseert zich dat eens te meer. 
Kortom, er bestaat niet zoiets als een duurzaamheidsethiek. We moeten het doen met wat 
we hebben: Morele intuïties, die hun wortels hebben in de evolutionaire ontwikkeling van de 
mens en een beginselenmoraal die de ‘scherpe kantjes’ daar van af haalt. 
Belangrijke conclusie is dat mensen moreel gedrag vertonen, op grond van het hier-en-nu en 
wederkerigheid, en dus een beperkte tijdshorizon hanteren. 
 
Hoofdstuk 7 behandelt het klimaatbeleid als één van de implementatievormen van op duur-
zaamheid gericht beleid. Na een korte inleiding van het broeikaseffect volgt de constatering 
dat het volledig consumeren van de nu bekende, winbare brandstoffen, de concentratie aan 
CO2 in de atmosfeer zal doen verdubbelen. Dit lijkt niet zonder gevolgen te blijven voor het 
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klimaat op aarde. Dat kan zelfs drastisch veranderen, wanneer versterkende mechanismen 
zich manifesteren. 
Hierbij zijn twee gevolgtrekkingen te maken: 

• Vroeg of laat zullen de winbare voorraden aan fossiele brandstoffen worden opge-
maakt, omdat wij tijdgenoten het gebruik van die brandstoffen niet kunnen ontzeggen, 
als dat nodig is om een menswaardig bestaan te leiden. 

• In de aard van de mens en in het vigerende economisch denken zit geen “rem” om 
consumptie wezenlijk te beperken. ‘Groei’ blijkt de norm. 

  
Maar voor we tot conclusies komen moet eerst worden gekeken naar het beleid dat tot nu 
toe is ingezet om het broeikaseffect te beteugelen en naar het feitelijke effect van dat beleid. 
 
Het klimaatbeleid op wereldniveau, op Europees niveau en van Nederland wordt behandeld. 
Hierbij wordt niet geconstateerd dat het niets uit haalt, maar wel dat de resultaten systema-
tisch achterblijven bij (tussen)doelstellingen. 
 
Hoofdstuk 8 beschrijft de relatief succesvolle Nederlandse convenanten-aanpak, in de vorm 
van “Meerjarenafspraken Energie-efficiency”. Die blijkt zich echter slecht te lenen voor toe-
passing in landen met andere culturen. 
De convenanten-aanpak is voor bedrijven interessant omdat deze hun meer vrijheid laat. Het 
mechanisme wordt van binnen uit beschreven, waardoor begrip ontstaat voor de grenzen 
van deelnemende bedrijven, maar ook voor het feit dat er maar beperkt effect van te ver-
wachten valt. Evenzo wordt beschreven hoe het Europese systeem van CO2 emissiehandel 
in Nederland tot stand kwam en hoe het werkt. Ook daaruit wordt duidelijk dat het effect er 
van ver achterblijft bij wat nodig is om klimaatverandering tegen te gaan. 
 
Hoofdstuk 9 laat zien dat resultaten van klimaatbeleid ver achter blijven bij wat nodig is om 
klimaatverandering wezenlijk te beperken. Het begrip hiervoor volgt niet alleen uit feitelijk 
geobserveerd gedrag van actoren maar valt ook te duiden vanuit de eerder geëxploreerde 
invalshoeken ‘menselijk gedrag’, ‘economie’ en ‘ethiek’. 
De conclusie is dan ook dat klimaatbeleid principieel beperkt is in zijn reikwijdte en in zijn 
effect. Dat trendmatige ontwikkelingen in de groei van het energiegebruik geen trendbreuk 
laten zien, tengevolge van dat beleid, en dat de veronderstelde klimaatontwikkelingen zich 
onstuitbaar zullen voltrekken. De enige speelruimte die er is, bestaat uit het vertragen van 
het proces van opraken van brandstofvoorraden. Daartoe is klimaatbeleid niet het geëigende 
instrument. Het uitputten van winbare voorraden fossiele brandstoffen vindt op een veel kor-
tere termijn plaats (50 – 100 jaar) en de gevolgen daarvan zijn desastreus en raken de gene-
raties die nu leven. Dat moet een motiverende factor vormen die aanzet tot effectieve en 
efficiënte actie. In een laatste hoofdstuk zal worden aangegeven waaruit deze actie zou 
moeten bestaan. 
 
Hoofdstuk 10 is een aparte verhandeling, gewijd aan ‘sceptici’. Hun invloed overstijgt verre 
hun aantal en vaak ook de kwaliteit van hun argumenten. 
Sceptici treffen we overal aan waar wezenlijke nieuwe inzichten groeien. Ze hebben zelfs 
een nuttige rol in het debat dat voorafgaat aan het algemeen geaccepteerd raken van die 
nieuwe inzichten. Sceptici blijken ook goed te kwalificeren, naar hun aard en achtergrond. 
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In het klimaatdebat spelen ze echter een bijzondere rol. Ze geven het grote publiek een ex-
cuus, om niets te doen en af te wachten. Achtergrond hiervan is de eerder geschetste dis-
crepantie tussen wat rationeel als wenselijke gedragslijn wordt onderschreven en de intuïtie-
ve moeite die men heeft deze gedragslijn consequent te volgen. Wanneer men kan verwijzen 
naar “de wetenschappers zijn het onderling nog niet eens”, blijkt dat een vaak welkom ex-
cuus. 
 
In hoofdstuk 11 worden de bevindingen t.a.v. klimaatbeleid verbreed naar het hele scala van 
duurzaamheidsproblematieken. Als de zorg om de leefomstandigheden van toekomstige 
generaties bij klimaatbeleid geen voldoende motivatie biedt om wezenlijke gedragsverande-
ring tot stand te brengen, dan zal deze dat ook niet zijn bij andere duurzaamheids thema’s: 
 

• Grondstoffenschaarste / recycling 
• Overexploitatie van hernieuwbare bronnen (hoewel het korte termijn effect hiervan 

wel sturend kan zijn) 
• Biodiversiteit 

 
Wezenlijke gedragsverandering valt alleen te verwachten wanneer de acterende mensen 
daar zelf de effecten van ondervinden, of hun directe verwanten. Daarin ligt dan ook de sleu-
tel tot beleid dat wél effect sorteert. 
 
In de discussie van hoofdstuk 12 wordt gekeken naar de mogelijkheid van het opraken van 
voorraden fossiele brandstoffen. Gebaseerd op de voorraad- en verbruiksoverzichten van 
bijlage C.2, zien we dat deze voorraden binnen afzienbare tijd (50 – 100 jaar) uitgeput zullen 
raken. Wie zich realiseert in welke mate we afhankelijk zijn geworden van deze brandstoffen, 
weet dat het opraken daarvan ernstige gevolgen zal hebben. Niet alleen gebruiken we die 
energiedragers om gebouwen te verwarmen of te koelen, op plaatsen waar anders het leven 
moeilijk, zo niet onmogelijk, zou zijn. Maar ook gebruiken we deze brandstoffen voor trans-
port van grondstoffen en (half)fabrikaten teneinde een efficiënte productie en distributie te 
bewerkstelligen. Ook wordt een belangrijk deel van de energiedragers ingezet als grondstof, 
voor bijvoorbeeld de productie van kunstmest en plastics. 
 
Het opraken van deze brandstoffen zal ernstige consequenties hebben voor onze samenle-
ving! Pas wanneer grondstoffen wezenlijk schaars worden en prijzen gaan oplopen, zal er 
een sterke stimulans ontstaan om naar oplossingen te zoeken. Soms zal dat substitutie zijn, 
maar hergebruik van materialen lijkt te verkiezen omdat daarbij geen andere bronnen wor-
den aangesproken.  
 
Gezien de korte tijdstermijn waarop de winbare voorraden aan fossiele brandstoffen schaars 
zullen worden (50-100 jaar), zal een publiek dat daarvan doordrongen raakt, gemotiveerd 
worden om daarop te anticiperen. Dat houdt in: 

• Zuinig omspringen met energie, zodat we tijd winnen. 
• Versneld ontwikkelen en toepassen van energie uit hernieuwbare bronnen: 

o waterkracht 
o zon-thermisch en zon-fotovoltaïsch 
o windenergie 
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• Aanwending van energie uit andere, praktisch ongelimiteerde bronnen  
o geothermische energie 
o getijdenenergie 

 
Enkele mogelijkheden voor de versnelde toepassing van hernieuwbare energiebronnen wor-
den aangegeven. Daarbij wordt gewezen op enkele goed uitgewerkte plannen. Belangrijk is 
daarbij dat deze bronnen binnen tien á twintig jaar op prijs kunnen concurreren met traditio-
nele, fossiele bronnen. Daarmee kan verdere exploitatie van die bronnen worden tegenge-
gaan. In een overbruggingsfase moet ook kernenergie niet worden uitgesloten. 
 
Gegeven het feit dat wereldwijd nog geen 19% van de energieconsumptie wordt gedekt door 
bronnen die niet bijdragen aan CO2-emissie (hydropower 2,4%, wind/solar/geothermie 2,1%, 
biofuels 0,6%, biomass 11,2%, nuclear 2,2%)1, is er wat dit betreft nog een lange weg te 
gaan. Die weg wordt niet bewandeld door de gebruikelijke economische principes toe te 
passen. Er zal grootschalig, en met overheidsinterventie, moeten worden geïnvesteerd. 
Wellicht dat een land als China hier het lichtende voorbeeld vormt met het inrichten van 
grootschalige windparken en zonne-centrales in zijn woestijnen en grootschalige toepassing 
van gedistribueerde vormen van zonne-energie. 
 
De gevolgen van klimaatverandering, die zich naar verwachting zal voordoen wanneer uit-
eindelijk de concentratie aan CO2 in de atmosfeer verdubbelt, zullen moeten worden opge-
vangen. Men spreekt in dit verband van adaptatie (adaptation). 
Het ziet er naar uit dat de gevolgen voor ontwikkelingslanden ernstiger zullen zijn dan voor 
ontwikkelde landen. Er zullen dus fondsen moeten worden gecreëerd om ontwikkelingslan-
den in staat te stellen deze gevolgen op te vangen. 
 
Eenmaal doordrongen van de problemen in de nabije toekomst, zal ook weer bevolkingspoli-
tiek op de agenda moeten komen. Het aantal mensen op aarde overstijgt met bijna 7 miljard 
nu al de draagkracht ervan. Verdere groei naar meer dan 9 miljard in 2050 verzwaart de pro-
blemen waar we voor staan gigantisch. Welke overheid (behalve de Chinese) durft een der-
gelijk thema op de agenda te zetten? 
 
Hoofdstuk 13 tenslotte, geeft conclusies en samenvattingen. 
Het verrassende van deze studie is dus dat deze aantoont dat klimaatverandering niet te 
voorkomen valt. Ze valt hoogstens af te remmen.  
De ‘zorg voor toekomstige generaties’ (hoe sympathiek dat ook klinkt) blijkt geen voldoende 
motivatie voor aangepast gedrag (of als legitimatie van beleid dat werkelijk resultaten ople-
vert).  
Dit is een volstrekt ander gezichtspunt dan we tot nu toe zien. Waar men nu constateert dat 
tussendoelen worden gemist, worden nieuwe, zwaardere doelen gesteld die verder weg lig-
gen in de tijd. Dat is weliswaar verklaarbaar, maar het leidt tot niets en leidt af van wat we 
intussen wèl succesvol kunnen ondernemen. 
 
De onderzoekshypothese 

                                                 
1 Cijfers ontleend aan tabel C.1 (dit proefschrift) en het Global Status Report van “Renewable Energy 
Policy Network for the 21st Century”. 



 18 

 
Het begrip ‘duurzaamheid’ blijkt onvoldoende te mot iveren en daarom blijft de be-
leidsprestatie van daarop gericht beleid ver achter  bij de doelstellingen. 
 
wordt dus bevestigend beantwoord. Daarmee wordt een ontkennend antwoord gegeven op 
de eerste onderzoeksvraag: “Is het concept ‘duurzaamheid’ een voldoende motivator voor 
effectief beleid dat acute problemen in de toekomst moet voorkomen?” 
  
Eenmaal ‘bevrijd’ van de idee om klimaatverandering tegen te gaan, ontstaat ruimte om te 
focusseren op beleid dat wél uitvoerbaar zal blijken. Dat beleid zal gelegitimeerd moeten 
worden door problemen van brandstofschaarste, die zich zullen voordoen op een termijn die 
nu levende generaties zullen meemaken. Het gaat daarbij om energiebeleid dat de afhanke-
lijkheid van fossiele brandstoffen terugdringt en zwaarder gaat leunen op hernieuwbare 
bronnen van energie. De zon straalt veel energie naar de aarde, en zal dat nog wel vele mil-
joenen jaren blijven doen. 
 
Voorspellingen worden gekenmerkt door inherente onzekerheid en verrassingen zullen zich 
blijven voordoen. Daarom zullen samenlevingen er voor moeten waken hun veerkracht “resi-
lience” te onderhouden. Dat doen ze niet door risico’s uit de weg te gaan (voorzorg principe). 
 
Zonder aanbevelingen in detail uit te werken is hiermee antwoord gegeven op de tweede 
onderzoeksvraag: “Als klimaatbeleid, gericht op ‘duurzaamheid’, onvoldoende resultaat ople-
vert, wat moeten overheden dan als doelen stellen en doen?”  
 
We moeten aankoppelen bij op afzienbare termijn optredende effecten, die mensen en hun 
directe nakomelingen zullen raken. Alleen zo kunnen de vaste patronen van economisch 
denken en de diepgewortelde ‘natuurlijke neigingen’ worden doorbroken. 
 
Het tekent zich af dat het niveau van consumptie van ontwikkelde landen niet gehandhaafd 
kan blijven. De vraag is of dat een drama is. Richard Layard geeft in zijn boek “Happiness” al 
aan dat het gevoel van welbevinden niet toeneemt boven een bepaald niveau van hoofdelijk 
inkomen. Er moeten dus mogelijkheden te vinden zijn om op een lager niveau van consump-
tie toch gelukkig te zijn en een als zinvol ervaren leven te leiden, ook al zal blijken dat de 
weg terug lastiger zal zijn dan de weg vooruit (Kahneman & Tverski: Loss aversion). 
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2 BEGRIPPEN EN DEFINITIES 
 
Het begrip “milieu” wordt op vele manieren gebruikt. Daardoor heeft het geen scherp afgeba-
kende betekenis.  
In de brede zin van het woord betekent het de “omgeving” waarin iemand of iets leeft. Het 
kan daarbij verwijzen naar de natuurlijke (ecologische) leefomgeving of naar de sociale om-
geving. In de betekenis van natuurlijke leefomgeving (leefmilieu) is het milieu de fysieke om-
geving waarin het menselijk bestaan zich afspeelt. 
Wanneer dat menselijk bestaan niet aan het hier en nu wordt gebonden, breidt het begrip 
zich uit tot de gehele wereld (inclusief oceanen) en de toekomst. Daarmee doet het begrip 
“duurzaamheid” zijn intrede. Eenmaal zodanig verbreed wordt het mogelijk om bijvoorbeeld 
een begrip als “biodiversiteit” te scharen onder de milieu-paraplu. 
“Milieu” is dus naar zijn aard een collectief goed. Aan dat collectieve goed hangt doorgaans 
geen prijs. En net als ook met andere collectieve goederen gebeurt, hebben mensen de nei-
ging om daarvan gebruik (misbruik?) te maken, tot “de wal het schip keert” (The Tragedy of 
the Commons: Hardin, 1968). 
Hierin ligt de rechtvaardiging van overheidshandelen, gericht op de bescherming van het 
milieu. Daartoe voert de overheid milieubeleid uit, door verschillende beleidsinstrumenten in 
te zetten.  
 
Een onderscheid dient gemaakt te worden tussen de begrippen “natuur” en “milieu”. Vooral 
in de begintijd liepen de begrippen “natuur” en “milieu” moeiteloos in elkaar over. En het kan 
ook niet ontkend worden dat ze met elkaar te maken hebben. Toch heeft het zin om hier een 
onderscheid te maken: 

• Natuurzorg, is gericht op het behoud van de natuurlijke omgeving, vaak gericht op af-
gebakende gebieden, en in het “nu”. 

• Milieuzorg is gericht op het voorkomen van schade voor de mens, óók waar het gaat 
om toekomstige generaties. 

 
De begrippen zijn dus wel verwant, maar dekken elkaar bepaald niet. 
Dit brede, slecht afgebakende begrip “milieu” leent zich slecht voor een nauwgezette analyse, 
als het niet eerst wordt verbijzonderd tot verschillende begrippen die in het vervolg van deze 
studie goed onderscheiden zullen worden. Voor dit doel maak ik onderscheid tussen de be-
grippen milieuproblematiek, milieubewustzijn, leefbaarheid en duurzaamheid. 
Die zal ik in het hierna volgende omschrijven. 
 
 
2.1  Milieuproblematiek 
 
Milieuproblematiek is van alle tijden. Denk maar eens aan de rook die in primitieve hutten, 
waar vuur werd gestookt, bleef hangen en aan het ernstig vervuilde oppervlaktewater van 
middeleeuwse steden. Aanvankelijk zag men de zich voordoende milieuproblemen niet als 
een apart probleem, maar meer als een “condition humaine”. 
Een aansprekend voorbeeld hiervan is de wijze waarop men in de z.g. “Veenkoloniën” aan 
keek tegen de ernstige organische vervuiling van de kanalen en de rokende schoorstenen. 
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De lokale bevolking zei “als de schoorstenen roken is dat goed voor de arbeiders” (zie bijlage 
H.7). 
 
In de 19e eeuw ontstond een bewustzijn van de natuurwaarden, vooral ingegeven door de 
schadelijke gevolgen van snelle industrialisering in enkele landen. Het wekt dan ook geen 
verbazing dat de eerste “groenen” zich in de Verenigde Staten manifesteerden2. Pas veel 
later (in de loop van de 20e eeuw) ontstond vooral in westerse landen het bewustzijn dat het 
hier ging om een aparte categorie problemen, waarvoor een collectieve aanpak nodig geacht 
werd. Het begrip “milieubeleid” deed zijn intrede. 
 
Enkele grote calamiteiten vormden de impulsen die dit bewustzijn stimuleerden: 

• Calamiteiten bij chemische fabrieken (Seveso/ICMESA, Bohpal/Union Carbide, Ba-
zel/Sandoz). 

• Rampen met olietankers, waardoor grote kustgebieden vervuild raakten (Torrey Ca-
nyon, Exxon Valdez). 

• Olielekkage bij offshore, ‘deep sea’ oliewinning (Golf van Mexico, april 2010)  
• Vergiftiging van grond (Volgermeepolder, Lekkerkerk, in Nederland) met chemisch 

afval. 
• Ongelukken in kerncentrales (Harrisburg/Three Mile Island, Chernobyl). 
• Teruglopen van de populatie van bepaalde diersoorten (vissen, walvissen, olifanten). 

 
Een andere stimulus die vooral in een dichtbevolkt land als Nederland speelde, was de erva-
ren bevolkingsdruk. Extrapolerend op bevolkingsstatistieken werd men zich bewust van de 
“grenzen van de groei”. In de periode 1960 – 1980 stond bevolkingspolitiek volop in de be-
langstelling. Dit wordt duidelijk uit de vele publicaties daarover, met als hoogtepunt wellicht 
het rapport van de Club van Rome: “Grenzen aan de Groei” (Meadows, et al, 1972). Hierin 
werd niet alleen allen naar de bevolkingsgroei gekeken maar ook naar het verbruik van 
grondstoffen. Gebruikmakend van (met de ogen van nu bekeken) vrij eenvoudige computer-
modellen en gebrekkige inputgegevens, werd aangegeven dat voortgaande groei zou leiden 
tot catastrofes. Hierbij moet worden opgemerkt dat het boek in Nederland insloeg als een 
bom, terwijl in bijvoorbeeld een land als de USA er weinig aandacht aan werd besteed.  
Van de eerste oplagen werd de helft in Nederland verkocht. Later werd een miljoenenoplage 
bereikt, waarbij het boek uiteindelijk in 37 talen werd vertaald. 
 
 
2.2  Milieubewustzijn 
 
Het milieubewustzijn blijkt niet alleen tijdgebonden (vanaf de tweede helft van de 20e eeuw), 
het blijkt ook plaatsgebonden. In dichtbevolkte, welvarende landen (Nederland) heeft men er 
veel aandacht voor, terwijl tot op de dag van vandaag de inwoners van arme landen (waarin 
toch het grootste deel van de wereldbevolking leeft) wel andere dingen aan hun hoofd heb-
ben om zich zorgen over te maken. Is milieuzorg dan een luxe die alleen bij een zekere mate 
van economische ontwikkeling op de publieke agenda komt? 

                                                 
2 In 1892 werd in de USA de “Sierra Club” opgericht, geïnspireerd door de ideeën over natuurbe-

scherming van Emerson en Thoreau. 
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Valt het te relateren aan de behoeftepiramide van Maslow (Maslow, 1943)? Zo beschouwd 
zou milieubewustzijn pas aan de orde komen wanneer eerst in fysiologische behoeften en in 
de behoefte aan veiligheid/zekerheid wordt voorzien. 
Waar het duurzaamheidsaspecten betreft (zie hierna), zou dat wel eens zo kunnen zijn. 
Waar het leefbaarheidsaspecten betreft (zie ook hierna), blijkt dat veel minder het geval. De-
ze aspecten vormen immers op zichzelf al een bedreiging van fysiologische behoeften en 
veiligheid, waardoor ze ook onder slechtere materiële omstandigheden aandacht vragen en 
krijgen.  
 
Milieubeleid wordt dus in hoge mate bepaald door de gepercipieerde problematiek. Daarmee 
krijgt het een subjectieve dimensie. Die subjectieve dimensie is sterker bij “duurzaamheid” 
(waarvan de effecten in een verdere toekomst worden geprojecteerd) dan bij “leefbaarheid” 
(dat het hier-en-nu betreft). Hierin ligt een bron van controverse, niet alleen tussen ontwik-
kelde en minder ontwikkelde landen, maar ook tussen “sceptici” en “believers”. 
 
De perceptie van milieuproblemen verandert met de tijd. Aanvankelijk lag de nadruk sterk op 
de directe leefomgeving. In de jaren zeventig van de vorige eeuw lag het accent op de ein-
digheid van onze wereld en daarmee samenhangende bevolkingsontwikkeling. 
In feite is hier al sprake van denken in termen van “duurzaamheid”, ook al wordt dat niet als 
zodanig benoemd. Men realiseerde zich dat men niet blijvend zou kunnen putten uit eindige, 
natuurlijke hulpbronnen. 
Sinds de negentiger jaren (na de publicatie van het z.g. Brundtland Rapport: “Our Common 
Future” (United Nations-WECD, 1987)) staat het zekerstellen van een leefbare wereld voor 
komende generaties centraal. 
Hierbij moet er nogmaals op worden gewezen dat op de verdere toekomst gericht milieube-
leid in veel landen ter wereld volstrekt niet aan de orde is. Duurzaamheidsbeleid lijkt toch 
vooral weggelegd voor het welvarende deel van de wereld. Dit zal belangrijke consequenties 
blijken te hebben! 
 
De beweging die in gang werd gezet met het Rapport “Limits to Growth” speelde zich vooral 
af in welvarende landen waar men daadwerkelijk tegen deze grenzen begon aan te lopen, 
zoals in Nederland. Toch liep uiteindelijk de hele beweging min of meer dood, ten gevolge 
van: 

• Groter aanbod van fossiele brandstoffen (Noordzee-olie en –gas) waardoor de prijzen 
daalden. 

• Voorspellingen die niet uit bleken te komen (das grosse Waldsterben). 
• Een zwartgallig toekomstperspectief (doemdenken) dat niet inspireert en niet lang vol 

te houden bleek. 
 
   
2.3  Leefbaarheid 
 
Zoals hierboven al aangegeven deden zich in de loop van de 20e eeuw calamiteiten voor die 
een directe bedreiging vormden voor de lokale leefbaarheid. Dit stimuleerde een vorm van 
milieuzorg/beleid gericht op het opheffen van de nadelige effecten en het voorkomen van 
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herhalingen. We hebben het dan over het opruimen en voorkomen van vervuiling/vergiftiging 
van water, lucht (lokaal) en bodem. 
Een klassiek boek over de gevaren van het gebruik van pesticiden verscheen in 1962 
(Carson, 1962: Silent Spring), niet lang nadat het grootschalige gebruik van pesticiden in 
ontwikkelde landen gemeengoed was geworden. 
Mooi is dat ook af te lezen aan de milieuwetten die in de tweede helft van de vorige eeuw in 
Nederland tot stand kwamen:  

• Wet verontreiniging zeewater  - 1958 
• Bestrijdingsmiddelenwet    - 1962 
• Boswet     - 1963 
• Visserijwet      - 1963 
• Ontgrondingswet    - 1965 
• Wet gevaarlijke stoffen   - 1968 
• Wet verontreiniging oppervlaktewater - 1969 
• Wet inzake luchtverontreiniging  - 1970 
• Natuurbeschermingswet   - 1972 
• Afvalstoffenwet    - 1979 
• Wet geluidhinder    - 1980 
• Interim-wet bodemsanering   - 1983 
• Meststoffenwet    - 1986 
• Wet milieugevaarlijke stoffen   - 1986 
• Wet bodembescherming   - 1987 

  
In feite kan men stellen dat het beleid, gericht op leefbaarheid, behoorlijk effectief was en is. 
Zo werden zwavelhoudende emissie succesvol beperkt, werden sanitatie en de behandeling 
van afval(water) verbeterd, evenals de dumping van schadelijke stoffen (nitraat) tegenge-
gaan. Zelfs de kwaliteit van het water van rivieren, zoals de Rijn, verbeterde zienderogen. 
Veel van de problemen die zich in deze sfeer (Leefbaarheid) voordeden zijn intussen uitge-
bannen of tot een dragelijk niveau teruggebracht. Dat wordt ook geïllustreerd door de steeds 
langere levensverwachting van de bevolking in de westerse industrielanden en het hogere 
gezondheidspeil. 
Nederland staat wat dit betreft echter niet model voor de rest van de wereld. In arme landen 
worstelt men nog steeds met leefbaarheidsaspecten van het milieu. 
 
De aandacht voor een gezonde leefomgeving is ook in Nederland pas van ruim na de Twee-
de Wereldoorlog. Als illustratie hiervan moge de ‘case: leefbaarheid in de Veenkoloniën’ die-
nen, die wordt beschreven in bijlage H.7. Aanvankelijk nam men milieu-overlast voor lief, 
wanneer dat ‘werk en inkomen’ betekende. Toen de problemen intensiveerden en men zich 
meer bewust werd van de schadelijke gevolgen, nam men maatregelen om de nadelige ge-
volgen te beperken. Daaraan moest vaak de overheid bijdragen, maar het werkte wel. Het 
ging dan ook om problemen in de sfeer van “leefbaarheid”. 
 
Al met het verschijnen van het rapport van de Club van Rome, werd de toekomst in het mili-
eudenken betrokken. Het ging hier echter nog om een nabije toekomst, waarin de geprojec-
teerde problemen al door de toen levende generaties zouden worden ervaren. Achteraf 
bleek de aanname van exponentiele groei niet in alle gevallen te kloppen en ook bleken 
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nieuwe ontdekkingen de voorraden waar men van uit ging te verruimen, maar dat doet aan 
de perceptie van dat moment niets af. In feite is hier dus al sprake van denken in termen van 
“duurzaamheid”, al werd die term toen nog niet gebezigd. 
Dat achteraf de voorspelde ontwikkelingen niet bleken uit te komen heeft grote gevolgen 
voor de geloofwaardigheid van rekenmodellen, die nog steeds doorwerkt in onze tijd. Ook nu 
zijn er nog veel mensen die, indachtig het niet uitkomen van bepaalde voorspellingen (het 
opraken van voorraden, das grosse Waldsterben), ernstige vraagtekens zetten bij de uitkom-
sten van bijvoorbeeld klimaatmodellen (zie het hoofdstuk 10, over “sceptici”). 
 
Pas met de publicatie van het UN rapport “Our Common Future (United Nations-WECD, 
1987) werd de tijdshorizon expliciet verlegd naar de verdere toekomst. Ook ging men uit van 
voortgezette “ontwikkeling”. Het begrip “duurzame ontwikkeling” werd geïntroduceerd. De 
Nederlandse taal geeft overigens aanleiding tot onzorgvuldig gebruik van dit begrip. “Duur-
zaam” kan ook betrekking hebben op gebruiksgoederen die lang mee gaan. Dit wordt mooi 
geïllustreerd door de politieke uitspraak dat Nederland streeft naar een “duurzame economi-
sche groei”. De één ziet daarin een groei naar duurzaamheid en de ander een groei die geen 
einde heeft. In het Engels heeft men van deze dubbelzinnigheid geen last (“sustain” = door-
staan, in stand houden). 
Deze dubbele betekenis van het begrip “duurzaam” zorgde (en zorgt) voor veel verwarring in 
de discussie in Nederland. 
 
 
2.4  Duurzaamheid 
 
In het Brundtland rapport “Our Common Future” (United Nations-WECD, 1987) werd het be-
grip “duurzame ontwikkeling vastgelegd als “Sustainable development is development that 
meets the needs of the present without compromising the ability of future generations to 
meet their own needs”. 
 
Deze omschrijving oogt bijzonder sympathiek, maar blijkt niet zonder problemen. Ik wil daar 
nu niet te zeer op in gaan, dat komt in een later hoofdstuk aan de orde. Hier wil ik volstaan 
met er op te wijzen dat een simpel begrip als “behoeften” (“needs”) uiterst rekbaar is. Ver-
schillende auteurs (Girard, 1961 & Achterhuis, 1988 & Claassen, 2004) hebben gewezen op 
het feit dat menselijke behoeften in hoge mate worden bepaald door hun sociale omgeving 
(mimetische behoefte). Daarmee lijkt er nauwelijks een grens te stellen aan de menselijke 
behoeften, of het zou al een ondergrens van fundamentele behoeften (de onderste twee la-
gen van de piramide van Maslow) moeten zijn. 
Het begrip “duurzaamheid” stoelt dus op de gedachte dat je een activiteit (levenswijze) ein-
deloos zou (moeten) kunnen voortzetten, zonder dat je blijvende schade veroorzaakt (zoals 
het ophopen van residu, of de uitputting van hulpbronnen). Indien ontwikkelingen irreversibel 
zijn (zoals het uitsterven van soorten of het uitputten van eindige natuurlijke bronnen) is er 
dus zeker geen sprake van duurzaamheid. 
 
Het begrip “duurzaamheid” sloeg aan, en vooral in ontwikkelde landen werd een groot deel 
van de milieu-inspanning en milieubeleid in het teken gesteld van “duurzaamheid”. 
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Vooral enkele grote UN conferenties, en Nederlands beleid dat daarvan werd afgeleid, getui-
gen daarvan: 
 

• UNCED Conferentie over internationaal verdrag inzake biodiversiteit (1992). 
• UN conferentie over de aantasting van de ozonlaag en klimaatverandering, in Toron-

to (1988). 
• Een reeks van jaarlijkse UNFCCC conferenties over klimaatverandering. 
• In Nederland werden beleidsvoornemens voor het milieu vastgelegd in Nationale Mi-

lieubeleidsplannen (NNP en NMP+) 
• Het energiebeleid in Nederland (en andere industrielanden) werd na 1990 langzaam 

omgevormd tot klimaatbeleid, waarbij energiebesparing als doel kreeg de emissie 
van kooldioxide (een belangrijk broeikasgas) te beperken. 

 
Bijlage A (Kroniek van het milieu) brengt in beeld welke stappen er over een langere periode 
werden gezet. 
 
Hoewel kan worden gesteld dat het op leefbaarheid gericht beleid redelijk succesvol was, 
niet alleen in Nederland maar ook elders in de wereld, is het lastig om vast te stellen hoe dat 
zit met op duurzaamheid gericht beleid. Hierin schuilt dan ook de belangrijkste vraagstelling 
van dit proefschrift, die overigens verder zal worden toegespitst op klimaatbeleid. 
Onderstaande tabel maakt het onderscheid tussen beleid, gericht op leefbaarheid en dat, 
gericht op duurzaamheid, inzichtelijk. 
 
LEEFBAARHEID DUURZAAMHEID 
lokaal effect globaal effect (wereldomvattend) 
korte termijn (10-20 jaar => directe ervaring) lange termijn (>50 jaar => scenario’s) 
Reversibel Irreversibel 
veelal reactief (probleem-gestuurd) pro-actief (anticiperend) 
toetsing relatief simpel (hier en nu) toetsing lastig (in de toekomst)  
voorbeelden: voorbeelden:  

- giftige stoffen (PCB’s, PBDE’s, DDT, 
  zware metalen) 

    - ozon-depletie 

    - verzuring (SO2, NOx, NH3) - klimaatverandering (CO2 + overige 
  broeikasgassen) 

- eutrofiëring (nitraat, fosfaat) 
- fijn stof 

- overexploitatie van natuurlijke 
   bronnen (o.a. fossiele brandstoffen, 
   zeevis, landbouwareaal) 

    - geluid     - biodiversiteit 
    - geur     - aantasting natuurlijk gebied 
 
 
2.5 Klimaatbeleid 
 
Klimaatbeleid is een speciale vorm van duurzaamheidsbeleid. Het gaat daarbij om klimaatef-
fecten die (kunnen) optreden als gevolg van in hoofdzaak de grootschalige inzet van fossiele 
energiedragers. Gezien de tijdschaal waarop deze effecten te verwachten zijn, is er duidelijk 
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sprake van “duurzaamheid”, maar het gaat voorbij aan allerlei korte termijneffecten van 
energiegebruik, als ook aan geopolitieke consequenties. 
De afgelopen 20 jaar biedt een uitgebreide “record” van ervaringen met klimaatbeleid en 
staan ook toe dat er conclusies worden getrokken over de effectiviteit van het ingezette be-
leid. 
 
 
2.6 Synopsis van hoofdstuk 2 
 
Het begrip “milieu” wordt onderscheiden van “natuur”, hoewel de verwantschap tussen de 
twee wordt erkend. Vervolgens wordt het begrip “milieu” onderscheiden in thema’s die be-
trekking hebben op leefbaarheid (hier-en-nu) en op duurzaamheid (gericht op toekomstige 
generaties en wereldwijd). Er is sprake van markante verschillen tussen deze twee. Zo kan 
worden vastgesteld dat op leefbaarheid gericht beleid in een aantal gevallen aantoonbaar 
succesvol is geweest. Dat is bij op duurzaamheid gericht beleid (naar zijn aard) veel minder 
mogelijk. Om succes te kunnen vaststellen zullen we toekomstige ontwikkelingen moeten 
afwachten. De vraag is dus in hoeverre er nu iets kan worden gezegd over de effectiviteit 
van op duurzaamheid gericht beleid.  
 
De aandacht voor het milieu blijkt samen te hangen met de ontwikkelingsfase waarin een 
samenleving verkeert, en verandert met de tijd. In ontwikkelde landen hebben we een duide-
lijke uitbreiding gezien van het begrip “milieu” in de richting van “duurzaamheid”, en een toe-
nemende aandacht daarvoor. Van aanvankelijk vooral op “leefbaarheid” gericht, verschoof 
dit voor een steeds groter deel naar (ook) op “duurzaamheid” gerichte milieuzorg. 
 
Klimaatbeleid stond de afgelopen 20 jaar hoog op de agenda, en vormt daarmee een rijke 
bron van informatie waarvan in dit proefschrift dankbaar gebruik wordt gemaakt. 
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3 PROBLEEMSTELLING 
 
Zoals in het voorgaande hoofdstuk aangegeven, is de effectiviteit van op “leefbaarheid” ge-
richt milieubeleid redelijk goed aan te tonen. Het speelt immers binnen het hier-en-nu en kan 
dus op afzienbare termijn worden getoetst op zijn effecten. 
Dat ligt principieel anders bij op “duurzaamheid” gericht beleid. Gezien de inherente toe-
komstgerichtheid is uiteindelijke toetsing ook pas in de toekomst mogelijk. Daarmee is echter 
niet het laatste woord gesproken. Ook op duurzaamheid gericht beleid wordt geëvalueerd, 
en over de effectiviteit er van moet een oordeel kunnen worden geveld. 
Klimaatbeleid wordt vooral gezien als op “duurzaamheid” gericht beleid en de effecten er van 
zijn pas op termijn vast te stellen. Toch kunnen er ook nu al uitspraken worden gedaan over 
de effectiviteit van klimaatbeleid. Dat is de primaire probleemstelling van deze studie. 
 
 
3.1  Effect versus doelen 
 
De effectiviteit van beleidsuitvoering is vaak een kwestie van het vaststellen van de mate van 
doelbereiking. Wanneer bijvoorbeeld beleid is gericht op het verminderen van de nitraatbe-
lasting van oppervlaktewater, dan zal men de hoeveelheid nitraat die op het oppervlaktewa-
ter wordt geloosd moeten bepalen en het verloop daarvan in de tijd moeten volgen. Bij voor-
keur zal het beleid een kwantitatief doel stellen, waarop vervolgens gemeten wordt hoe de 
werkelijk gemeten grootheid zich verhoudt tot het gestelde doel. Men spreekt van “monito-
ring” wanneer men op deze manier, op vooral kwantitatieve wijze, volgt wat de effecten zijn 
van ingezet beleid.  
 
Voor een goede monitoring is dus nodig dat een objectief vast te stellen grootheid als doel-
grootheid wordt gekozen. Vervolgens wordt een doelwaarde voor de doelgrootheid gespeci-
ficeerd, die moet worden bereikt op een bepaald tijdstip. Het beleid bestaat dan vervolgens 
uit één of meer maatregelen, die de werkelijke waarde in de richting van de gewenste doel-
waarde moeten sturen. De maatschappelijke dynamiek en natuurlijke variatie kunnen hierbij 
als achtergrondvariatie (of –verstoring) optreden. Essentieel is hierbij dat de doelgrootheid 
operationeel en objectief is vast te stellen. 
 
De uiteindelijke toets blijft natuurlijk of de beoogde vermindering van schade voor mensen 
wordt bewerkstelligd. Daarvoor zal men vaak langer moeten wachten. Ook zal blijken dat 
hier sprake is van verschillende invloeden, die vaak niet allemaal goed kunnen worden on-
derscheiden. Als men echter vaststelt dat de levensverwachting toeneemt en/of dat het aan-
tal ziektegevallen afneemt, dan mag worden geconcludeerd dat milieubeleid in een bepaald 
land redelijk effectief is geweest. Een dergelijke situatie doet zich voor in veel westerse lan-
den, waarbij een link kan worden gelegd naar het succes van op leefbaarheid gericht beleid. 
Soms spelen hierbij echter ook maatschappelijke ontwikkelingen een rol. In Europa bijvoor-
beeld zien we dat steeds meer vervuilende industrie verdwijnt naar ontwikkelende landen (in 
Azië bijvoorbeeld). Ze exporteren eenvoudigweg de bronnen van (milieu) schade naar ande-
re landen. 
Hoe dit zij, een aantal sceptici (die zich verzetten tegen intensivering van milieubeleid) wijst 
op het zo bereikte resultaat en claimt dat het ‘milieubeleid’ succesvol was (en is) en dat het 
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wel ‘een tandje minder kan’. Opvallend is dat ze deze conclusie zondermeer doortrekken van 
op leefbaarheid gericht beleid naar milieubeleid dat is gericht op duurzaamheid. Dit is een 
feit dat veel verwarring in de discussie veroorzaakt. Juist daarom is het nodig deze twee ter-
reinen goed te onderscheiden. 
De vraag naar de effectiviteit van op duurzaamheid gericht milieubeleid blijft dus indringend 
staan. 
 
Zoals gesteld, kan het effect van op duurzaamheid gericht milieubeleid, niet door de mate 
van feitelijke doelbereiking worden vastgesteld; die ligt immers in de verdere toekomst. Wat 
wel mogelijk is, is tussendoelen te formuleren in termen van trendmatige ontwikkeling. Zo 
kan men er van uit gaan dat de wereldwijde concentratie van een bepaald gas in de atmos-
feer in een zeker jaar op een gewenste waarde dient uit te komen. Waar het hierbij veelal 
gaat om grensoverschrijdende (globale) effecten, is de relatie met nationaal beleid vaak 
moeilijk te leggen. Ook kan ‘natuurlijke variabiliteit’ van de gekozen doelgrootheid een ver-
storende rol spelen. 
Vaak zal men dan ook een onderliggende doelgrootheid kiezen, waarop men een doelwaar-
de vastlegt om vervolgens het werkelijke verloop van die grootheid te volgen. In het geval 
van klimaatbeleid, kiest men dan bijvoorbeeld de emissie van broeikasgassen binnen een 
bepaald gebied (Europa, Nederland, sector) als doelgrootheid.  
Los van het feit dat de relatie tussen de gekozen doelgrootheid (bijvoorbeeld CO2-emissie) 
en het effect waar het om begonnen was (klimaatverandering) complex is, spelen hier nog 
andere effecten. Hoe zou de waarde van de doelgrootheid veranderen, zonder dat gericht 
beleid daarop zou worden ingezet? Men spreekt in dat geval van “autonome ontwikkeling” of 
ook wel van “business as usual” ontwikkeling. Een grafiek moge dit verduidelijken: 

   Fig 3.1  Autonome ontwikkeling, werkelijk verloop en doelverloop van een doelgrootheid. 
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De doelgrootheid moet in het basisjaar ondubbelzinnig kunnen worden vastgesteld, via een 
gestandaardiseerde meetprocedure. Gebaseerd op aannames wordt vervolgens berekend 
(via rekenmodellen) welke waarde de doelgrootheid naar verwachting zal hebben in het doel-
jaar (bijvoorbeeld 10 jaar later). Men verdisconteert daarbij zoveel mogelijk invloeden, zonder 
rekening te houden met effecten van gericht (nieuw) beleid. Men spreekt dan ook vaak van 
het verloop bij ‘Business As Usual’ (BAU). Op grond van macro-beschouwingen, gecombi-
neerd met het verwachte effect van voorgenomen, of geplande beleidsmaatregelen, wordt 
het verwachte verloop van de doelwaarde geprojecteerd in de toekomst. De curven hoeven 
lang niet altijd rechte lijnen te zijn. Gedurende de periode tussen referentiejaar en doeljaar 
wordt dan het werkelijke verloop van de doelgrootheid gevolgd, gebruikmakend van dezelfde 
meetprocedure (protocol) als waarmee ook de waarde in het referentiejaar is vastgesteld. 
Vergelijking van de werkelijk gevonden waarde met de doelwaarde, in relatie tot de autono-
me ontwikkeling die anders zou zijn opgetreden, geeft inzicht in de mate van doelbereiking, 
in het doeljaar en in de tussenliggende periode. 
 
Deze methode lijkt straight-forward, maar er zijn haken en ogen: 

• De keuze van het referentiejaar kan het eindresultaat behoorlijk beïnvloeden. Als er 
sprake is van spontane fluctuaties, dan maakt het nogal uit of men een referentiejaar 
kiest met een toevallig hoge of toevallig lage waarde. 

• Soms wordt de waarde in het referentiejaar achteraf bijgesteld, wanneer later blijkt 
dat meetmethode moet worden aangepast, of wanneer betere rekengrootheden (bij-
voorbeeld verbrandingswaarde) beschikbaar komen. 

• Indien de verbetering als een percentage van de BAU waarde wordt uitgedrukt, dan 
bestaat de verleiding om de autonome ontwikkeling hoog te schatten, waardoor de 
verbetering op het oog hoger uitvalt. 

• Indien men tussentijds overstapt op een ander referentiejaar kan dit verhullend wer-
ken op de controleerbaarheid van het resultaat. 

 
Deze ‘haken en ogen’ zijn geen theoretische bedenksels; ze kunnen worden aangewezen in 
de praktijk van bestaand klimaatbeleid. 
 
Een ander punt is dat het vaak lastig blijkt om het autonome verloop (BAU) goed te schatten 
zonder beleidseffecten mee te nemen. Dat geldt zeker waar er al sprake is van bestaand 
beleid en men het effect van additioneel beleid wil vaststellen. 
 
Lastig wordt het wanneer men zich niet richt op de grootheid waar het uiteindelijk om gaat 
(bijvoorbeeld energiebesparing in absolute zin) maar op een daarmee gerelateerde grootheid 
(zoals energie-efficiency, zijnde een relatieve maat, die volume-effecten elimineert, of CO2 – 
emissie, waarvan pas de accumulatie leidt tot concentratieverandering). 
Nog lastiger wordt het wanneer men een nog verder van de primaire grootheid af liggende 
doelgrootheid kiest, zoals “behoren tot de wereldtop in termen van energie-efficiency” (zoals 
in het Benchmark Convenant, zie hoofdstuk 8.3.3). 
In het algemeen geldt dat hoe verder men weg raakt van de primaire grootheid waarom het 
gaat, hoe complexer de methodiek wordt en hoe meer deze onderhevig wordt aan versto-
rende invloeden. 
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Daar komt nog bij dat alleen al het stellen van een macro-grootheid als doelgrootheid deze 
grootheid corrumpeert, waardoor hij zijn bruikbaarheid dreigt te verliezen. Men spreekt in dit 
verband van “Goodhart’s Law”, naar de Australische econoom die als eerste op dit verschijn-
sel wees (Goodhart, 1975). Hij doelde op de neiging om in rapportages naar het gewenste 
doel toe werken. Een mooi voorbeeld hiervan vormden de rapportages over de voortgang 
van vijfjarenplannen in de centraal bestuurde economieën van Oost-Europa. Ook waar het 
gaat om doelgrootheden als CO2 emissie (reductie) moet men op dit verschijnsel bedacht 
zijn, al zal het vaak lastig zijn om de vinger op de zere plek te leggen. Hoe complexer een 
methodiek is, hoe meer deze vatbaar wordt voor het hier bedoelde verschijnsel. 
 
Het zijn dit soort methodieken waarop men is aangewezen als het gaat om op duurzaamheid 
gericht beleid. Men kan in feite niet meer dan (gebaseerd op projecties) van de primaire 
grootheid afgeleide doelen stellen, en vervolgens nagaan in welke mate tussendoelen wor-
den bereikt. 
De methodieken hangen in hoge mate af van rekenmodellen, zowel om doelen en effecten te 
berekenen, als om te controleren in hoeverre ingezet beleid effectief is geweest. 
Bij de vooruitprojectie van zowel autonome ontwikkeling als van het verwachte effect, 
spreekt men van “ex-ante” benadering. Bij de controle achteraf, waarbij het feitelijke resultaat 
wordt vergeleken met de prognose uit het verleden, spreekt men van “ex-post” bepaling. 
 
 
3.2  Onderzoeksvragen en -hypothesen 
 
De onderzoeksvraag heeft betrekking op de effectiviteit van op duurzaamheid gericht kli-
maatbeleid. Omdat het hier gaat om wereldwijde effecten, kan daarbij niet worden volstaan 
met een beschouwing van alleen het Nederlandse beleid, maar zal ook het beleid in andere 
landen, veelal gecoördineerd via de United Nations (UN-FCCC / Kyoto Protocol), in ogen-
schouw moeten worden genomen. 
 
Onderzoeksvraag A: 
 
Kan op ‘duurzaamheid’ gericht klimaatbeleid succesv ol zijn, zoals beleid, gericht op 
‘leefbaarheid’, succesvol was/is? 
 
Hiermee samenhangend wordt de volgende hypothese geformuleerd: 
 
Het begrip ‘duurzaamheid’ blijkt onvoldoende te mot iveren en daarom blijft de be-
leidsprestatie van daarop gericht beleid ver achter  bij de doelstellingen. 
 
Indien steun voor hypothese A wordt gevonden, rijst onmiddellijk de vraag, of dat dan moet 
leiden tot een vorm van “laissez faire”, of dat er tóch zinvolle strategieën voor maatschappe-
lijk handelen zijn aan te geven. Dat brengt ons (onder voorbehoud dat de eerste onder-
zoeksvraag in negatieve zin wordt beantwoord) op de tweede onderzoeksvraag: 
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Onderzoeksvraag B: 
 
Als klimaatbeleid, gericht op ‘duurzaamheid’, onvol doende resultaat oplevert, waarop 
moeten overheden dan hun beleid baseren? 
 
Het lijkt voorbarig om hier al een werkhypothese voor te formuleren. Dat zal, indien daar aan-
leiding toe is, in een later stadium worden gedaan. Hier volstaan we met een voorlopige po-
ging tot een antwoord op de tweede vraag: 

� Vertragen (tijd rekken omdat maatschappelijke aanpassing tijd kost). 
� Adaptatie (aanpassen aan het onvermijdelijke). 
� Resilience (veerkrachtig inspelen op onverwachte ontwikkelingen). 
� Beperking van de omvang van de wereldbevolking (hoewel daar momenteel een ta-

boe op lijkt te rusten) 
 
De eerste twee punten zijn ook onderdeel van het huidige klimaatbeleid. Het verschil zit hem 
in het feit dat “duurzaamheid” als motiverende factor niet aanzet tot echte verandering. 
Een complicerend punt is dat bij het doen van voorspellingen waarin het menselijk gedrag 
een rol speelt, de voorspellingen op zich dat gedrag al beïnvloeden. Dat maakt het moeilijk 
om dergelijke voorspellingen te toetsen. Zie ook  “Goodhart’s Law” (Goodhart, 1975). 
 
Internationaal duurzaamheidsbeleid richt zich op verschillende terreinen: 

• tegengaan van opwarming van de atmosfeer (klimaatbeleid) 
• verhinderen van overexploitatie van aardse hulpbronnen (bijvoorbeeld visserijregule-

ring) 
• behoud van soortenrijkdom (biodiversiteit) 
• tegengaan van de aantasting van natuurlijk gebied (poolgebieden, tropisch regen-

woud) 
• tegengaan van afbraak van de stratosferische ozonlaag (ozon depletie) 

 
Van deze verschillende gebieden is het beleid, gericht op het voorkomen van klimaatveran-
dering het meeste uitgewerkt, en in wereldomspannende verdragen (UN-FCCC en Kyoto 
Protocol) vastgelegd.  
Een analyse van beleid gericht op duurzaamheid kan dan ook niet om klimaatbeleid heen. 
Nadat aan de hand van deze analyse conclusies getrokken kunnen worden, kan worden na-
gegaan in hoe verre deze conclusies ook van toepassing zijn op de andere terreinen waarop 
duurzaamheidsbeleid zich richt. 
 
In de navolgende hoofdstukken zal dan ook het klimaatbeleid centraal staan, als voorbeeld 
van op duurzaamheid gericht beleid, teneinde conclusies te kunnen trekken t.a.v. de gefor-
muleerde onderzoekshypothese. Daarna zal worden nagegaan of deze conclusies kunnen 
worden verbreed tot andere duurzaamheidsterreinen. 
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3.3 Synopsis van hoofdstuk 3 
 
Bij beleid, gericht op de verdere toekomst (duurzaamheidsbeleid), gaat het altijd om een pro-
jectie van het verschil tussen wat het geval geweest zou zijn zonder dat beleid en wat het 
geval zal zijn met dat beleid. In de ex-ante (vooraf) situatie gaat het dus om het verschil tus-
sen twee ramingen, veelal gebaseerd op modelberekeningen of extrapolaties. In de ex-post 
(achteraf) situatie beschikken we in elk geval over de feitelijk gemeten werkelijke waarde, al 
kan daarbij sprake zijn van statistische onzekerheid, naast de referentiewaarde (BAU). Het 
uiteindelijke resultaat, of dit nu als doel wordt gesteld of als feitelijk gerealiseerd wordt gezien, 
is dus afhankelijk van rekenmodellen. Hier ligt een aanzienlijke bron van verstoring, of dat nu 
bewust (manipulatie) of onbewust is. 
Een andere complicatie is dat pas over langere tijd uitspraken met redelijke zekerheid moge-
lijk zijn, omdat op korte termijn verstorende invloeden (ruis) het beeld vertroebelen. 
De doelstelling en de monitoring van het werkelijke verloop van een doelgrootheid moeten 
met de nodige voorzichtigheid worden gehanteerd. 
 
De onderzoeksvragen spitsen zich toe op klimaatbeleid, als vorm van op duurzaamheid ge-
richt beleid: 
 

A. Kan op ‘duurzaamheid’ gericht klimaatbeleid succ esvol zijn, zoals beleid, ge-
richt op ‘leefbaarheid’, succesvol was/is? 

 
B. Als klimaatbeleid, gericht op ‘duurzaamheid’, on voldoende resultaat oplevert, 

waarop moeten overheden dan hun beleid baseren? 
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4 VERKLAREN EN VOORSPELLEN VAN MILIEUGEDRAG  
 
Wanneer we het hebben over duurzaamheidsbeleid, dan gaat het er uiteindelijk om mensen 
te bewegen tot gedrag dat afwijkt van het gedrag dat ze zouden vertonen indien er geen op 
duurzaamheid gericht beleid zou zijn. Ze kopen bijvoorbeeld andere artikelen, of ze besluiten 
een defect apparaat te (laten) repareren in plaats van het weg te gooien en te vervangen 
door een nieuw. Belangrijk is dus om na te gaan wat mensen in hun gedrag (als privé per-
soon, maar ook ingebed in groepen) motiveert. De volgende stap is dan om na te gaan wel-
ke beleidsinterventies door de overheid gewenst gedrag stimuleren en welke niet. 
Omgekeerd kan inzicht in de menselijke psyche ook verklaringsgronden opleveren voor de 
feitelijke resultaten van beleidsinterventies. 
 
Deze probleemstelling vertoont grote gelijkenis met die van de besluitvorming van economi-
sche subjecten. Daarvan bestaat een lange, rijke historie, waarvan veel bruikbaar is voor ons 
speciale geval. We hebben het dan over deelgebieden van de psychologie, en sociale psy-
chologie (menselijk gedrag in groepen) en de economische psychologie (vooral het gedrag 
van consumenten). 
 
In het navolgende zal eerst een aantal theorieën uit beide deelgebieden worden behandeld, 
waarbij telkens kort de relevantie ervan voor ons onderzoeksveld (menselijk gedrag en duur-
zaamheid) zal worden aangegeven. 
Vervolgens zal een interpretatie worden gegeven van op duurzaamheid gericht beleid, in het 
licht van de eerder behandelde theorieën. 
 
 
4.1 Waaraan schrijven wij ons gedrag en dat van and eren toe? 
 
Een veel gesignaleerd verschijnsel bij milieugedrag is het verschil tussen wat men zegt wat 
men vindt en wat men doet. Ook in Nederland is daar het nodige onderzoek aan gedaan 
(Kruijk, M.D. de & Pieters, R.G.M. & Raaij, W.F. van, 1995). Vaak blijkt dat het gedrag ach-
terblijft bij de geëxposeerde attitude. Om daarvoor een verklaring te zoeken, is het nuttig om 
onderscheid te maken tussen de (veronderstelde) mogelijkheid en de bereidheid tot milieu-
vriendelijk gedrag. Uit empirisch onderzoek blijkt dat mensen van zichzelf vinden dat ze een 
grote bereidheid hebben om milieuvriendelijk gedrag te tonen, maar dat hun mogelijkheden 
daartoe tekort schieten. Van anderen daarentegen vinden ze juist dat ze meer kunnen (mo-
gelijkheid) dan willen (bereidheid) waar het de oplossing van milieuproblemen betreft. Naar-
mate mensen een sterkere betrokkenheid bij een milieuvraagstuk aan de dag leggen, wordt 
het idee dat anderen hun mogelijkheden niet goed benutten sterker. Ook groeit dan na ver-
loop van tijd de overtuiging dat anderen een surplus aan mogelijkheden hebben. 
 
Al enige jaren geleden heeft Heider (Heider, 1958) er in zijn attributie theorie op gewezen dat 
mensen er toe neigen om uit te gaan van een positief zelfbeeld. Gedrag kan worden toege-
schreven aan dispositie (persoonlijkheidstrekken, motieven, attitudes) en aan situaties (ex-
terne druk, sociale normen, natuurrampen, ongelukken). Mensen hebben de neiging om aan 
interne, dispositionele oorzaken meer waarde toe te kennen dan aan externe oorzaken (fun-
damental attribution error, ook wel ‘correspondence bias’). Mensen hebben de neiging om 
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hun eigen succes toe te schrijven aan hun persoonlijke inzet en een eventueel falen aan de 
omstandigheden. Succes van anderen daarentegen wordt vaak verklaard uit (gunstige) om-
standigheden, terwijl het uitblijven van succes van anderen wordt toegeschreven aan hun 
(gebrek aan) inzet. Ook bij milieugedrag valt deze neiging waar te nemen. 
 
Een verzamelwerk over “marketing van sustainability” (Bartels, G. & Nelissen, W. , Eds, 2002) 
biedt wat dit betreft leerzame inzichten. In zijn bijdrage: Stages of behavioral change: Motiva-
tion, Ability and Opportunity (p 321-333) komt Van Raaij (Raaij, 2002) tot een hiërarchie van 
excuses waarom mensen niet doen wat ze zouden moeten doen. 
De voornaamste determinanten voor milieuvriendelijk gedrag zijn ‘motivatie’ en ‘mogelijkheid’ 
en in mindere mate ‘bekwaamheid’. Van Raaij introduceert daarvoor de afkorting MAO: Moti-
vation, Ability, Opportunity). Het is interessant om na te gaan welke redenen (excuses) men-
sen aanvoeren voor gedrag dat niet in overeenstemming is met hun attitude. Hierbij blijkt 
sprake van een patroon dat bij verschillende mensen hetzelfde is.  
 
Voorop staat dat er sprake moet zijn van een positieve attitude voor het milieu (of duurzaam-
heid). De zorg voor het milieu blijkt dan vaak een (theoretische) compliantie met een over-
heersende sociale norm. De volgende stap is dan een persoonlijke identificatie met die norm. 
Bij de derde stap spreekt men van internalisering: de persoonlijke attitude wordt een overtui-
ging die blijft, zelfs zonder sociale norm. Het lijkt er op dat in de praktijk milieuvriendelijke 
attitudes meer zijn gebaseerd op compliantie dan op identificatie of een geïnternaliseerde 
overtuiging. 
 
De meeste mensen streven naar consistentie tussen hun attitudes en hun gedrag. Inconsis-
tentie tussen attitude en gedrag wordt als onaangenaam ervaren (Festinger, 1957). 
Echter, in onze complexe wereld kunnen mensen dissonante opvattingen hebben, zonder 
zich daar onprettig bij te voelen. Zorg over het milieu en milieugedrag is daarvan een klas-
siek voorbeeld. Mensen zien dan zichzelf als beter gemotiveerd dan anderen, en voeren ex-
cuses aan voor hun gedrag, dat achterblijft bij hun attitude. 
Hun opvattingen wat dit betreft komen overeen met wat eerder in deze paragraaf over attri-
butie is opgemerkt:  

• Ze doen zelf meer dan anderen, in het bijzonder wanneer ze betrokken zijn. 
• Anderen hebben meer mogelijkheden voor milieuvriendelijk gedrag. 
• Anderen dragen meer verantwoordelijkheden voor het oplossen van milieuproblemen. 

 
Voor het zelfrespect is het beter om eigen, gebrekkig milieuvriendelijk gedrag toe te schrijven 
aan externe barrières. De meeste consumenten blijken niet bereid om hun comfortabele 
leefwijze op te geven. Dus verdedigen ze hun leefwijze en voeren excuses aan voor hun niet 
aangepaste gedrag. Van Raaij onderkent hierin de volgende hiërarchie: 
 

1. Negeer het probleem of ontken het. 
2. Probleem erkennen en attitude aanpassen, maar gedrag niet (oncomfortabel). 
3. Anderen de schuld geven (geringe motivatie). 
4. Vertrouwen op technologische oplossingen (ze vinden er wel wat op). 
5. Probleem herdefiniëren teneinde de eigen mogelijkheden er iets aan te doen te ver-

kleinen. 
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6. Het eigen gebrek aan motivatie erkennen en zich schuldig voelen. 
7. Gedrag beperkt aanpassen, voor zover de inspanning laag blijft. 
8. Gedrag aanpassen, ook als de inspanning aanzienlijk is. 

 
Het moge duidelijk zijn dat de meeste mensen zich bevinden op de hogere niveaus van deze 
hiërarchie, zeker waar het gaat om duurzaamheidsproblematiek (globaal, toekomst). 
Een vergelijkbare hiërarchie valt ook aan te geven voor milieusceptici (zie paragraaf 10.2). 
Milieusceptici treffen we veelal aan op de niveaus 1 (er is geen probleem), 4 (simpel oplos-
baar) of 5 (wel probleem, maar ik/wij kunnen er niets aan doen). 
 
Mensen moeten dus nogal wat stadia doorlopen willen ze uiteindelijk hun gedrag adequaat in 
overeenstemming brengen met hun attitude (als ze al niet op een hoger niveau blijven “han-
gen”). 
Als ze uiteindelijk adequaat milieugedrag vertonen kan dat op twee manieren anderen beïn-
vloeden: 

• Anderen zien dat als een voorbeeld om na te volgen. 
• Anderen zien daarin aanleiding om zelf minder te doen. 

 
In grote lijnen liggen deze ideeën van van Raaij al besloten in een artikel dat hij veel eerder 
schreef (Raaij, 1983) over energiebewust gedrag. Een element dat hier extra in het oog 
springt, is dat van de veronderstelde effectiviteit van de eigen bijdrage. Als deze als laag 
wordt gezien, dan zijn mensen minder geneigd zich in te spannen. Dit speelt met name bij 
milieuproblemen in de sfeer van duurzaamheid. Daarbij is er immers sprake van veel andere 
(potentiële) actoren, die ook nog eens in meerderheid principieel onkenbaar zijn. 
 
Een andere bijdrage uit het boek (Kruijk & Pieters & Raaij, 1995) gaat over de motiverende 
werking van angst (Vries & Ruiter & Leegwater, 1995: Fear appeals in persuasive communi-
cation, p 101-104).  
Soms kan het aanjagen van angst (fear appeal) mensen tot ander gedrag aanzetten. Terza-
ke van gezondheidskwesties werkt dat in het algemeen goed (anti-rook campagnes), want 
het gaat om individuele risico’s. Bij verspilling van energie en vervuiling echter wordt het pro-
bleem niet of nauwelijks ervaren door de mensen op wie een beroep wordt gedaan. Het pro-
bleem wordt geprojecteerd op anderen waarmee men geen relatie heeft (in Azië of Afrika) of 
(in het geval van klimaatproblematiek) op anderen, die men niet kán kennen omdat ze nog 
niet geboren zijn (toekomstige generaties). 
Daar komt bij dat het aanjagen van angst alleen aanzet tot ander gedrag, als het gepaard 
gaat met het aangeven van oplossingen waaraan de persoon in kwestie zelf kan bijdragen. 
Zonder de mogelijkheid om er iets aan te doen, leidt het aanjagen van angst tot ontkenning, 
vermijding of het afschuiven van verantwoordelijkheid (opheffen van cognitieve dissonantie: 
Festinger, 1957). 
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4.2 Individuele keuze en het groepsbelang, of het “ commons di-

lemma” 
 
Veel van de keuzen die we maken op het gebied van milieubescherming betreffen zaken die 
we met anderen delen. De klassieke vraag die daarbij speelt is: “in hoeverre is, wat goed is 
vanuit de optiek van een individu, schadelijk voor de groep”. Men spreekt in dit verband van 
het “Commons Dilemma”. Hardin heeft hierover een voortreffelijk overzichtsartikel geschre-
ven (Hardin, 1968). Daarin gaat hij in op zowel de milieuproblematiek als de bevolkingspro-
blematiek. In dat artikel spreekt hij zijn zorg uit over een stelling waarover de Verenigde Na-
ties het twee jaar eerder eens waren geworden: De Universele Verklaring van de Rechten 
van de Mens beschrijft het gezin als de natuurlijke en fundamentele bouwsteen van de sa-
menleving. Daaruit volgt dat keuze en besluit over de omvang van een gezin onherroepelijk 
binnen het gezin berusten en niet door wie dan ook anders kunnen worden gemaakt. Het 
blijkt dan ook dat vanaf die tijd bevolkingspolitiek geleidelijk aan van de agenda’s verdween 
(zie ook de paragraaf over bevolkingsontwikkeling van bijlage B)  
  
In het onderstaande wordt grofweg het betoog weergegeven van Vlek, C. & Steg, L. (Vlek, C 
& Steg, L:  “The commons dilemma as a practical model for research and policy making 
about environmental risks”, In: Kruijk, de & Pieters & Raaij, van, 1995, p 285-303). 
 
Commons problemen treft men aan waar meerdere individuen gebruik maken van een ge-
meenschappelijke resource: 

• Vervuiling van het publieke domein voor winkelen of recreatie. 
• Verlies van open ruimte door de bouw van woonwijken, bedrijfsterreinen en wegen. 
• Overbevissing van zeeën. 
• Lokale en regionale vervuiling door overmatig gebruik van motorvoertuigen. 
• Boskap ten behoeve van landbouw, veeteelt en houtwinning 

 
Problemen blijken vaak te ontstaan (of te worden versterkt) simpel door de toename van het 
aantal actoren. Volgens Ehrlich en Holdren (Ehrlich & Holdren, 1971) kan (milieu) impact 
worden weergegeven in de formule 
 
  I = P x A x T 
 
(I = impact, P = population, A = affluence (consumption), T = environmental burden per unit 
of consumption) 
 
Er is een overtuigende hoeveelheid litteratuur die laat zien hoe individuele keuzen tot schade 
voor de gemeenschap kunnen leiden. Beslistheoretische schema’s, gebaseerd op strikt rati-
onele overwegingen (d.w.z. individueel te verkiezen, economisch gedrag) benadelen vaak de 
groep als geheel. Een actueel voorbeeld is de zeevisvangst, waar individuele vissers steeds 
meer moeite doen om nog voldoende vis te vangen om het hoofd boven water te houden, 
terwijl de visstand onrustbarend terugloopt. 
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In het noorden van Schotland getuigen geheel in verval geraakte havens (Wick, Wha-
ligoe, Lybster) van de vroegere visrijkdom van de Noordzee. 100-200 jaar geleden 
werden daar enorme hoeveelheden haring aan land gebracht. 
Nu valt er in de nabije gebieden in de Noordzee nog nauwelijks een haring te vinden. 
Visverwerkende fabrieken langs de kust van Noorwegen krijgen het steeds moeilijker 
en vissers moeten steeds verder varen om nog interessante viswateren te vinden. Zo 
komt men terecht in de kustwateren van Somalië, waar zo de lokale vissers brode-
loos worden gemaakt, zodat die zich gaan toeleggen op andere profijtelijke activitei-
ten (piraterij) waarbij hun scheepjes nog van pas komen. 
Het leegvissen van de wereldzeeën is overigens niet geheel vergelijkbaar met het op-
raken van eindige grondstoffen. De hoeveelheid vis kan namelijk weer groeien, als 
men ze enige tijd met rust laat, mits een zekere, minimale populatie is stand bleef. 
Eenmaal opgebruikte, eindige voorraden zullen zich echter op door de mens te over-
ziene perioden niet meer herstellen (persoonlijke observatie, WN). 

 
Het moge duidelijk zijn dat in een dergelijk geval “samenwerking voor de gemeenschappelij-
ke zaak” nodig is om tot oplossingen te komen. Dat kan worden afgedwongen door structure-
le maatregelen, maar ook door kennis, moraliteit en vertrouwen (polder model). 
Bij door overheden afgedwongen gedrag moet in het oog worden gehouden dat politieke 
autoriteiten de neiging hebben om niets of weinig te doen, simpelweg omdat ze voor een 
beperkte termijn zijn gekozen en omdat de stemmen van de bevolking komen van wie de 
vrijheid van gedrag wordt ingeperkt. 
Daar kan nog bij komen dat ook de overheid een belang kan hebben in het voortbestaan van 
de collectief risicovolle activiteit, zoals belastingopbrengsten, werkgelegenheid, of het beheer 
van publieke infrastructuren (bijvoorbeeld voor gemotoriseerd vervoer).  
De politiek zal moeten zoeken naar een middenweg tussen een vrije markt economie 
(Friedman, 1962) en een centraal geleide economie (Marx, 1867).  
 
Ook individuele burgers kunnen een “commons dilemma” negeren omdat men: 

• geen weet heeft van de collectieve schade. 
• niet ziet hoe verschillende effecten elkaar versterken. 
• het collectieve risico niet vindt opwegen tegen de (persoonlijke) voordelen. 
• zich machteloos voelt. 

 
In het bijzonder wanneer persoonlijk voordeel samen gaat met een (verondersteld) gebrek 
aan invloed, zal men de neiging hebben het risico te minimaliseren of te ontkennen, om zo-
doende niet te hoeven meedoen aan beheersing van het probleem. Het gedrag van vissers 
is hiervan een aansprekend voorbeeld. 
CO2 emissies en het daarmee gepaard gaande risico van klimaatverandering is een ander 
voorbeeld. 
 

Citaat 1 (Vlek & Steg, 2002, p 299): 
In a liberal free market economy, focussed on material wealth, the exploitation of 
common resources of various kinds (energy, water, space, tranquillity) naturally tends 
to grow continuously. It seems that, to increase human welfare, economics ‘must’ 
grow, costs and risks of activities ‘must’ be shifted off to the physical and social envi-
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ronment, and there ‘must’ be greater immediacy of economic accomplishments than 
of environmental and social qualities. Much growth in production and consumption ac-
tivities occur under the force of business competition or social comparison: one ‘must’ 
be (just) better than others; steadiness is equated to decline. This problem of growing 
pressure on the environment gets worse through population growth, ever more con-
sumers and producers desiring ever greater affluence which is obtained via environ-
mentally impactful activities and technologies, as Ehrlich and Holdren’s (1971) 
I=PxAxT formula in the introduction reflects. In a world of limited common resources, 
such societal systems must be disastrous sooner or later. 
 
Citaat 2 (Vlek & Steg, 2002, p 300): 
Commons dilemmas require that individual and collective interests are somehow bal-
anced or reconciled. This implies that individual freedom of enterprise is maximized 
(or optimised) within the limits, set by long-term environmental and social standards 
and goals. 
Individual freedom is needed for people to develop a sense of autonomy, self-efficacy 
and personal responsibility. Social equality is required to warrant environmental 
safety, security and fair access to economic and social opportunities. As it appears, 
too much individual freedom ‘eats up’ fundamental environmental and social qualities; 
too much equality deprives people of their personal direction and self-esteem. So, the 
rationality of society lies in achieving a sustainable balance between citizen determi-
nation and governmental control. Over-elaboration of one side automatically leads to 
underdevelopment of the other. 

 
 
4.3 Externe prikkels voor gedrag 
 
Twee auteurs (Cialdini, 1984 & Pratkanis, 2007) geven een goed overzicht van de manieren 
waarop gedrag van mensen wordt beïnvloed. Sommige daarvan kunnen bewust worden ge-
hanteerd tussen individuen, maar ook bij uitvoering van (milieu)beleid. Hier volgt een korte 
weergave van de verschillende beïnvloedingsmechanismen: 
 
Reciprocatie (wederdienst): Het aanbieden van een goed of een dienst – zelfs wanneer dat 
niet in een behoefte voorziet – maakt het voor mensen moeilijk om een gevraagde weder-
dienst, ook wanneer deze meer om het lijf heeft, te weigeren. 
 
Commitment en consistentie (foot in the door): Door iemand eerst een beperkte toezegging 
te laten doen, staat deze open voor een zwaarder beroep, mits dat in dezelfde lijn ligt (con-
sistentie) met de eerdere toezegging.  
 
Sociaal voorbeeld: Mensen hebben de neiging om te kijken naar personen waarmee zij zich 
graag vergelijken, bij het nemen van hun eigen beslissing. Deze neiging is sterker naarmate 
men zelf onzekerder is of er sprake is van vaagheid. 
 
Aardig vinden (flattery): Mensen stemmen eerder in met een aanbod van iemand die ze aar-
dig vinden. “Aardig” kan daarbij nog een verschillende inhoud hebben: 
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• Is fysiek aantrekkelijk. 
• Lijkt op subject in kwestie. 
• Geeft subject een compliment. 
• Iemand waarmee het subject samenwerkt aan een gemeenschappelijk doel. 
• Iemand die het subject vrolijk (aan het lachen) maakt. 

 
Schaarste: Mensen hebben een voorkeur voor zaken die minder beschikbaar zijn (veronder-
stelde meerwaarde). 
 
Situationele invloeden:  
Twee onderzoekers hebben zich bezighouden met hoe anderen in een sociale context de 
keuze van individuen beïnvloeden. 
 

Salomon Asch 
Salomon Asch (Asch, 1951 & 1952) vroeg proefpersonen naar de lengte van lijnstuk-
ken. De feitelijke proefpersoon was daarbij (zonder dat hij dat wist) opgenomen in 
een groep van mensen die bewust verkeerde antwoorden gaf. Bijzonder vaak bleek 
de proefpersoon het verkeerde antwoord dat anderen vóór hem gaven over te nemen. 
De frequentie waarmee dat gebeurde nam toe met het aantal personen dat een ver-
keerd antwoord gaf en nam af met de mate waarin het juiste antwoord door direct in-
zicht kon worden vastgesteld. 
 
Stanley Milgram 
Stanley Milgram (Milgram, 1974) ging een stap verder. Hij liet proefpersonen instrue-
ren door een “deskundige” (autoriteit) om handelingen te verrichten die schadelijk wa-
ren (leken) voor een andere proefpersoon (het toedienen van elektrische stroomsto-
ten). Een groot aantal proefpersonen volgde de aanwijzingen op, ook al hadden ze 
daar aanvankelijk weerstand tegen. 

 
Het experiment van Asch is relevant voor milieugedrag. Vooral waar het gaat om zaken die 
niet direct inzichtelijk zijn (duurzaamheid: klimaat, ozon depletie) bestaat een sterke neiging 
zich te richten naar wat anderen zeggen/doen. Als er stemmen zijn die elkaar tegenspreken 
(verontrusten versus sceptici) ontstaat er een keuzeprobleem, waarbij een voorkeur bestaat 
voor het standpunt dat de minste consequenties voor de persoon in kwestie oplevert. Hierin 
moet de grote weerklank die klimaatsceptici vinden worden gezocht. De mate waarin zij ge-
hoor vinden staat in geen verhouding tot hun (relatieve) aantal of de kwaliteit van hun argu-
menten, die door velen niet kunnen worden doorzien (zie ook hoofdstuk 10). 
 
Emotionele tactieken: 
 

• Fear appeal (angst aanjagen, zie ook: Vries & Ruiter & Leegwater, 1995): Angst kan 
mensen aanzetten tot gedrag dat oorzaak van de angst wegneemt of vermindert. Als 
dat niet mogelijk is, of als de “prijs daarvoor te hoog is” dan leidt het tot ontkenning. 

• Guilt sells: schuldgevoel leidt tot restitutie. Als dat niet mogelijk is tot goedpraten. 
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• Embarrasment (in verlegenheid brengen): Iemand die in verlegenheid (gebracht) is 
zal proberen aan die situatie te ontkomen. Daarin ligt een mogelijkheid van beïnvloe-
ding. 

• Jeer pressure (druk door hoon): vergelijkbaar met embarrasment. 
  
Vooral de eerste twee (“fear appeal” en “guilt sells”) komen we veel tegen waar het gaat om 
mensen op duurzaamheid gericht gedrag te laten vertonen. Als men niet het gevoel heeft er 
iets aan te kunnen doen of wanneer men de “prijs te hoog acht” leiden ze echter al snel tot 
ontkenning of goedpraten. 
 
Het volgende citaat is afkomstig van Pratkanis (Pratkanis, 2007):  

De mens is één van de meest succesvolle soorten op aarde. Dat is mede te danken 
aan de complexiteit en flexibiliteit van de processen van sociale beïnvloeding. Dat 
succes zadelt ons echter ook op met een aantal problemen. Franklin D. Roosevelt zei 
het als volgt, in een toespraak vlak voor zijn dood: “Wil een samenleving overleven 
dan moeten we de studie van intermenselijke relaties cultiveren en de bekwaamheid 
ontwikkelen van alle volken - hoe verschillend ook – om samen te leven op deze ene 
aarde, in vrede”. 
Die woorden van Roosevelt lijken nu meer van toepassing dan ooit, nu onze wereld 
wordt geconfronteerd met 

• internationale conflicten met steeds dodelijker wapens 
• etnische spanningen en strijd 
• een begin van wereldomvattende klimaatverandering 
• eindigheid van natuurlijke hulpbronnen 

 
om er maar een paar te noemen. Al deze problemen kunnen worden opgelost door 
aangepast gedrag, maar dat zal alleen plaatsvinden als we begrijpen hoe mensen el-
kaar beïnvloeden en dan deze kennis ten goede aanwenden. 

 
 
4.4 Gedrag in groepen 
 
Het gedrag van individuen in groepen kan markant afwijken van het gedrag dat die individu-
en tonen wanneer ze op zichzelf staan. 
Veel van ons milieugedrag moet worden beoordeeld in het perspectief van de groepen waar-
van individuen deel uit maken. Daarom volgt hier een korte verhandeling over gedrag van 
individuen in groepen. We beginnen bij de grondlegger van “groepspsychologie” en “kudde-
gedrag” Gustave Le Bon (Le Bon,1895), om vervolgens na te gaan wat Irvin Janis (Janis, 
1972) daarover heeft gezegd. 
 
Le Bon - group mind 
Le Bon legde met zijn werken “Les Lois psychologiques de l’évolution des peuples” en “La 
psychologie des foules” (Le Bon, 1865) de grondslag voor wat sindsdien zou heten “groeps-
psychologie”. Hij inspireerde denkers als Sigmund Freud, Wilfred Trotter en Wilfred Bion. 
Ook wordt aangenomen dat de Nazi’s en Mussolini gebruik maakten van zijn theorieën over 
het gedrag van groepen. 
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Le Bon kwam tot de conclusie dat het gedrag van individuen in een groep extremer kan uit-
vallen dan wanneer ze als individu zouden optreden. Enkele kenmerken van groepsgedrag: 

• impulsief, prikkelbaar en onvoorspelbaar 
• door suggestie gedreven, niet door rede (contagion, besmetting) 
• overdrijving en invloed van sentimenten 
• “dommen” zijn in de groep bevrijd van hun gevoel van “niet meetellen” (ze verwerven 

prestige) 
• intolerant, dictatoriaal en conservatief 
• gespeend van moraliteit of juist overdreven moraliteit 
• “beelden” hebben een enorme uitwerking op menigten 

   
Het blijkt dat Le Bon het vooral heeft over groepen van individuen die op een beperkte loca-
tie bij elkaar zijn en waarvan de individuen elkaars gedrag kunnen observeren. In zijn tijd 
bestonden er geen massacommunicatiemiddelen die andere vormen van groepen (internet 
community) mogelijk maakten.  
 
Janis - group think  (Het is beter om het fout te hebben in een groep, dan gelijk te hebben in 
je eentje). 
Irvin Janis introduceerde het begrip “group think” voor de processen die zich afspelen in klei-
ne, homogene groepen, waarbij de leden proberen om conflicten te vermijden en consensus 
te bereiken zonder kritische toetsing, analyse en evaluatie van ideeën. Bij “group think” ver-
mijden de leden van de groep inbreng van ideeën die liggen buiten de “comfort zone” van de 
consensus. Als motieven hiervoor voert hij aan: 

• Niet uitgemaakt willen worden voor “dom”. 
• Andere leden van de groep niet willen ergeren of in verlegenheid brengen.  

 
“Group think” kan er de oorzaak van zijn dat groepen overhaaste, irrationale besluiten nemen, 
waarbij individuele twijfel plaats maakt voor de angst om de groepssfeer te verstoren. 
In de eigen woorden van Janis: “Een manier van denken die mensen omarmen wanneer ze 
met overtuiging deel uitmaken van een in-groep, waarbij de leden in hun streven naar una-
nimiteit hun motivatie opzij zetten om alternatieven in de overweging te betrekken”. 
Hij constateert dat groepen met een hoge interne cohesie aanzienlijk vatbaarder zijn voor 
“group think”. Toch zijn er nog enkele andere condities nodig om “group think” te laten optre-
den: 

• directief leiderschap 
• homogeniteit van de sociale achtergrond (ideologie) van de groepsleden 
• isolatie van de groep van externe bronnen van informatie en analyse 
• hoge spanning door externe bedreiging 
• morele dilemma’s 

  
Symptomen van “group think” 
Janis wijst 8 symptomen aan van “group think”: 

1. Illusie van onoverwinnelijkheid, creëert uitbundig optimisme en de bereidheid tot het 
nemen van risico’s. 

2. Het wegredeneren van waarschuwingen die de aannames van de groep ondermijnen. 
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3. Twijfelloos geloof in de moraliteit van de groep, die er de oorzaak van is dat leden de 
gevolgen van hun acties (moreel) negeren. 

4. Stereotypering van degenen die tegen de groep zijn als slap, kwaadaardig, of dom. 
5. Directe druk op leden met afwijkende meningen om zich te conformeren. 
6. Zelfcensuur van ideeën die afwijken van de klaarblijkelijke groepsconsensus. 
7. Illusie van unanimiteit bij de leden van de groep; zwijgen wordt opgevat als instem-

ming. 
8. Mentale afscherming, leden die zich opwerpen om de groep af te schermen van af-

wijkende meningen. 
 
Het tegengaan van “group think” 
Janis geeft aan dat groepen mogelijkheden hebben om “group think” te vermijden door: 

1. Leiders moeten de leden van de groep opwekken om “kritisch te evalueren”. 
2. Opdrachtgevers moeten geen mening ventileren als zij een taak aan een groep toe-

wijzen. 
3. De organisatie moet er voor zorgen dat meerdere, onafhankelijke groepen aan het 

werk worden gezet op hetzelfde probleem. 
4. Alle werkbare alternatieven moeten onderzocht worden. 
5. Ieder lid dient de ideeën van de groep te bespreken met vertrouwenspersonen van 

buiten de groep. 
6. De groep dient externe adviseurs uit te nodigen in haar bijeenkomsten. Groepsleden 

moeten de mogelijkheid hebben om met deze externe experts in discussie te gaan. 
7. Tenminste één groepslid moet de rol van “Advocaat van de Duivel” toegewezen krij-

gen. Deze rol moet wisselen over de verschillende bijeenkomsten. 
 
Janis ontwikkelde zijn theorie vooral naar aanleiding van de desastreuze besluitvorming 
rondom de mislukte Amerikaanse invasie in de Cubaanse Varkensbaai. 
 
Voor milieugedrag en milieubeleid lijken de theorieën over het functioneren van groepen niet 
van groot belang. Het gaat daarbij immers om inhomogene groepen, waarbij de beïnvloeding 
niet op directe wijze (maar via de media) plaats heeft. Toch is de theorie wel degelijk van 
toepassing, daar waar het gaat om conferenties (zoals de grote UN conferenties en het IPCC) 
en ook bij politieke besluitvorming over milieukwesties. Wie dergelijke conferenties heeft bij-
gewoond (en ik prijs mij gelukkig er een aantal te hebben bijgewoond) herkent zondermeer 
facetten van “group think”. In relatie tot punt 7 van de herkenningpunten van “group think” 
moet ik daarbij denken aan bijvoorbeeld de voorzitter van de UNFCCC-COP (Conference of 
Parties), de heer Halldor Thorgeirsson, die telkens als een statement ter besluitvorming aan 
de vergadering werd voorgelegd, snel afsloot met “I see no objections; so It’s decided”. 
 
Ook bij een verschijnsel als het aanscherpen van doelen, naarmate duidelijker wordt dat 
eerdere doelen niet zullen worden gehaald, lijkt een vorm van Group Think in het spel. In de 
groep (van beleidsmakers) wil men niet voor elkaar onder doen en zeker niet zijn gezicht 
verliezen door toe te geven dat het eerdere doel definitief onhaalbaar is. De enige uitkomst 
lijkt dan een agressiever doel, dat wel verder weg ligt in de tijd. 
Hierbij spelen nog enkele andere factoren: 
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• Het doel is collectief, zodat ook het eventueel falen collectief is en dus minder te wij-
ten aan één deelnemer. 

• Het doel ligt verder weg in de tijd. Andere personen zullen te maken krijgen met de si-
tuatie waarin onverhoopt zal blijken dat ook het nieuwe doel niet gehaald wordt. Het 
schaadt dus in mindere mate de personen die het nieuwe, agressievere doel stellen. 

 
Zo stelde de Europese Unie aan het eind van 2008 nieuwe doelen voor klimaatbeleid vast. 
De emissie van broeikasgassen moet in 2020 met minstens 20% zijn gereduceerd t.o.v. 
1990. Bezien in het licht van de matige prestaties in het kader van het Kyoto Protocol (met 
een doel van -8% in 2010 t.o.v. 1990), lijkt dit een praktisch onhaalbaar doel. 
In de Verenigde Staten behandelde het Congress in 2007/2008 een voorstel van Lieberman-
Warner, waarin sprake was van een reductie van 70% in 2050, t.o.v. 2005. Dat voorstel heeft 
het overigens niet gehaald. In beide gevallen lijkt er sprake van overschatting door “Group 
Think”. 
 
Eén van de verwijten die klimaatsceptici aan klimaatverontrusten maken, namelijk dat zij el-
kaar kritiekloos napraten en een sfeer van (misplaatste) consensus creëren, snijdt ook zeker 
hout. Dat staat los van het feit of en hoeverre die klimaatverontrusten gelijk hebben. Onder 
de klimaatsceptici doet zich overigens eenzelfde verschijnsel voor. Ook zij vertonen vaak 
kenmerken van “group think”. De theorie van “group think” mag dan wel leiden tot begrip, ze 
stelt ons nog niet eenvoudig in staat om het optreden er van te voorkomen. Wel is het goed 
om met deze theorie in gedachten de uitkomsten van bepaalde groepsprocessen te relative-
ren. 
 
 
4.5 De menselijke behoeften 
 
Een sleutelbegrip in het denken over milieuproblematiek is de “menselijke behoefte”. Om 
deze te vervullen worden immers economische activiteiten ondernomen, die milieuschade tot 
gevolg hebben. Het lijkt allemaal erg simpel. Mensen hebben nu eenmaal behoeften en stre-
ven er naar deze te vervullen. Als dat lukt, zijn ze tevreden en wenst men niets méér. Ver-
schillende onderzoekers hebben de menselijke behoeften bestudeerd en komen tot conclu-
sies die er op neer komen dat menselijke behoeften altijd zullen bestaan. Als de ene behoef-
te is vervuld, zal een andere behoefte zich manifesteren. Een basisinzicht verschaft de be-
hoeftepiramide, zoals Maslow die heeft aangegeven. 
 
Maslow  
Als we het hebben over de menselijke behoeften, kunnen we niet om Maslow heen (Maslow, 
1943). Hij maakt onderscheid tussen verschillende soorten behoeften en plaatst deze in een 
hiërarchie (Maslow’s pyramid). Op het laagste niveau situeert hij de fysiologische behoeften 
(water, voedsel, warmte en beschutting). Pas als aan de behoeften op lagere niveaus is vol-
daan, ontstaat er ruimte voor “hogere” behoeften. Zo vinden we van onderaf opeenvolgend 
de niveaus: ‘fysiologische behoeften’, met daar boven de behoeften aan ‘veiligheid en zeker-
heid’, ‘sociaal contact’, ‘waardering en erkenning’ en helemaal bovenaan ‘zelfontplooiing’. 
Onderstaande figuur toont de behoeften hiërarchie nog eens in de vorm waarin Maslow deze 
presenteerde. 
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Figuur 4.1  De hiërarchie van behoeften volgens Maslow 
 
De suggestie die hier al van uit gaat is dat de menselijke behoeften praktisch onbegrensd 
zijn, een suggestie waarmee latere auteurs nog een stap verder zouden gaan. Voor dit mo-
ment wil ik volstaan met de constatering dat de behoefte aan veiligheid en zekerheid volgt op 
die van de fysiologische behoeften. De zorg om onze leefomgeving ligt dus op het tweede 
niveau. Volgens Maslow zullen mensen voor wie niet is voldaan aan de primaire, fysiologi-
sche behoeften, geen aandacht hebben voor de zekerheid en veiligheid van hun leefomge-
ving. Uit eigen ervaring weet ik hoe waar dat is in een aantal ontwikkelingslanden (zie bij-
voorbeeld bijlage H.6: Duurzame ontwikkeling in Ethiopië). 
Dit simpele feit wordt door inwoners van ontwikkelde landen maar al te vaak over het hoofd 
gezien. Men gaat er blindelings van uit dat onze zorg voor het milieu gedeeld wordt (of zou 
moeten worden) door de rest van de wereldbevolking. Dat is echter maar zeer beperkt het 
geval. 
Zolang voor een groot gedeelte van de wereldbevolking niet is voldaan aan de primaire le-
vensbehoeften, hebben ze geen boodschap aan bescherming van het milieu van hun 
leefomgeving en al helemaal niet aan milieu als duurzaamheidsoverweging. Hierin zit een 
groot risico. Als de wereldbevolking blijft toenemen, verspelen we wellicht de kans om voor 
een meerderheid van de wereldbevolking te voorzien in primaire behoeften. Daarmee dreigt 
‘het milieu’ (in welke hoedanigheid dan ook) definitief “op de tweede plaats” te komen. 
 
Wat betreft de behoeften van de mens is met de behoeftenpiramide van Maslow bepaald niet 
het laatste woord gesproken. 
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René Girard 
Deze filosoof van Franse afkomst werkte al sinds 1947 in de USA en introduceerde het be-
grip “mimesis” (Girard, 1961). Dat betekent letterlijk “nabootsen van menselijk gedrag”. Men-
sen verlangen niet uit zichzelf naar een object, maar imiteren dat verlangen van een ander 
(model). Is de “afstand” tussen model en subject groot, dan spreekt Girard over ”externe be-
middeling”. Model en subject worden dan geen rivalen of concurrenten. 
Is de “afstand” klein, dan spreekt Girard over “interne bemiddeling”. Subject en object kun-
nen elkaar het object betwisten. 
Het model kan op zijn beurt het verlangen dat hij bij het subject heeft opgewekt weer imiteren. 
En zo kan een escalatie van verlangen naar het object ontstaan; er is sprake van rivaliteit. 
Naarmate de strijd tussen de rivalen escaleert wordt het object minder belangrijk. 
Iedere rivaal meet zijn winst of verlies af aan tekens die hem nu eens het gevoel geven dat 
hij een winnaar is, dan weer dat hij een mislukkeling is. De rivalen hebben daarbij de illusie 
dat een essentieel verschil hen scheidt, terwijl ze eigenlijk gelijk aan elkaar zijn door de op 
de spits gedreven imitatie. 
 
Hans Achterhuis en Rutger Claassen 
De Nederlandse filosofen Hans Achterhuis (Achterhuis, 1988) en Rutger Claassen (Claassen, 
2004) plaatsen het begrip “mimetische begeerte” in een bredere context dan Girard. Zij wij-
zen er op dat met de opkomst van het verlichtingsdenken het idee van de principiële gelijk-
heid tussen mensen in de westerse wereld postvatte. Daarbij ontstonden grofweg twee be-
hoeften: 

• enerzijds de behoefte om zich te onderscheiden van de anderen 
      (de groep voor wie die deze behoefte leidend is noem ik “avant-garde”) 
• anderzijds de behoefte om zich te conformeren aan de anderen 

(de groep voor wie deze behoefte leidend is noem ik “massa”) 
 
Zodra de “massa” zich conformeert aan de “avant-garde”, zal deze opnieuw op zoek gaan 
naar mogelijkheden om zich te onderscheiden. De eenvoudigste manier om zich te onder-
scheiden is door de verwerving (consumptie) van materiële goederen (in tegenstelling tot 
aangeboren talenten of te ontwikkelen vaardigheden). Dit leidt tot een vicieuze cirkel van 
toenemende consumptie, die in moderne tijden wordt versneld door betere communicatie-
mogelijkheden en grotere mobiliteit.  
Ook “geld”, als universeel ruilmiddel, speelt hierbij een rol. Het biedt tevens een maatstaf 
waarlangs geheel verschillende zaken tòch kunnen worden afgemeten. Het kan zelfs een 
onderscheidend criterium op zìch worden. Daarbij kan zelfs een hogere prijs als meer bege-
renswaardig worden gezien dan een lage prijs voor een vergelijkbaar artikel (merkkleding). 
 
Dergelijk gedrag leidt tot het kunstmatig in stand houden van schaarste; de menselijke be-
hoefte is niet gestild zodra er in actuele behoeften is voorzien. Dit verschijnsel is vooral van 
belang als de behoeften op de onderste niveaus van de piramide van Maslow is voldaan. 
Zelfs in primitieve culturen ziet men hoe mensen zich met sierraden en kleding willen onder-
scheiden van (respectievelijk ‘aanpassen aan’) anderen uit hun omgeving. 
Het gaat hier kennelijk om diep gevoelde menselijke behoeften. 
In ontwikkelde landen ligt hier de grond voor een praktisch onbeperkt toenemende consump-
tiebehoefte, met daaraan gekoppeld een groeiende stroom afval en gebruikte grondstoffen. 



 45 

 
Rutger Claassen voegt daaraan toe dat menselijke behoeften onbegrensd zijn omdat men-
sen uiteindelijk erkenning zoeken als eenmaal in lagere behoeften is voorzien (Claassen, 
2004): 
 

• Zich willen onderscheiden van de ander. 
• Zelfontplooiing leidt tot compilatie van activiteiten. 
• Bewustzijn van de eindigheid van het leven kan leiden tot intensivering van activitei-

ten. 
 
Ook hieruit blijkt dat mensen moeite hebben om af te zien van behoeftevervulling, ook al vin-
den die hun oorsprong niet in als primair ervaren behoeften, maar in door anderen geïndu-
ceerde behoeften. 
Hierin ligt mede een oorzaak waarom mensen behept zijn met het geloof dat groei altijd 
wenselijk is, of zoals men zegt “stilstand is achteruitgang”. Zo zal schaarste blijven bestaan, 
wat en hoeveel we ook produceren/consumeren. 
Maar juist die zich voortzettende groei (niet alleen van bevolkingsaantallen, maar ook van de 
consumptie per wereldburger) vormt de basisoorzaak van onze milieuproblemen (zowel op 
het gebied van “leefbaarheid” als op het terrein van “duurzaamheid”). 
 
Steeds meer economen stellen de vraag of en in welke mate die consumptie bijdraagt aan 
het menselijk welbevinden. De econoom Layard (Layard, 2006) maakt in zijn boek ‘Happi-
ness’ uit een aantal internationaal uitgevoerde onderzoeken3 op dat boven een bepaald in-
komensniveau (ca $ 12.000 GDP/capita per jaar) het gevoel van welbevinden niet noe-
menswaardig toeneemt. Dus hoewel mensen als individu streven naar een consumptieni-
veau dat vergelijkbaar is met hun omgeving (of waarmee ze zich juist daarvan onderschei-
den), draagt dit boven een zekere grens niet meer bij tot hun gevoel van welbevinden. 
Claassen gaat zover dat hij stelt dat mensen die veel verdienen en voortdurend gestresst 
met hun werk bezig zijn “gestraft” zouden moeten worden met bijvoorbeeld hogere belastin-
gen. Hun zucht naar meer geld en status “dwingt” immers anderen mee te doen en maakt 
achterblijvers ongelukkig; het is een vorm van milieuvervuiling. 
Een dergelijke belasting is natuurlijk een gedachtespinsel. Maar zou je deze vorm van zich 
opstapelende behoeften (blijvende schaarste) kunnen vermijden? Te denken valt aan ascese 
en een zich matigende aristocratie. Het verleden laat echter zien dat je daarmee geen sta-
biele samenleving bouwt. 
Groeiende consumptie zal dus moeilijk op basis van vrijwilligheid worden geremd. Alleen een 
daadwerkelijke schaarste (uitputting van natuurlijke bronnen?) lijkt tot beperking van con-
sumptie te leiden. 
 

                                                 
3 Zoals: “World Database of Happiness”, “World Values Survey” en “Life Satisfaction figures from 
Gallup World Poll” 
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4.6 Als ideeën elkaar tegenspreken 
 
Festinger: Cognitieve Dissonantie 
Onder “cognitieve dissonantie” verstaat Festinger het onaangename gevoel veroorzaakt door 
inconsistentie van ideeën (cognities): handelingen, overtuigingen, attitudes, bewust gedrag 
of gevoelens (Festinger, 1957). 
De theorie stelt dat mensen een natuurlijke neiging hebben om dergelijke inconsistentie (dis-
sonantie) op te heffen of te verminderen, door het bijstellen of rationaliseren van hun attitu-
des, overtuigingen of gedrag. 
Als de ideeën van mensen consistentie vertonen, voelen ze zich in een staat van harmonie, 
of consonantie. 
Als cognities geen verband met elkaar houden, worden ze geclassificeerd als “irrelevant”, en 
kunnen ze niet leiden tot dissonantie. 
 

Voor rokers is bijvoorbeeld het idee dat roken een verhoogde kans op longkanker geeft 
dissonant met de wens om lang in gezondheid te leven. De spanning tussen deze twee 
strijdige ideeën kan worden verminderd door: 

• het roken op te geven 
• het gevaar van longkanker te ontkennen, of 
• te rechtvaardigen waarom men rookt (alleen zware rokers worden ziek) 

 
Zeker op het gebied van milieu(gedrag) komt cognitieve dissonantie veel voor. Het milieuge-
drag van mensen blijkt vaak moeilijk in overeenstemming te brengen met wat men rationeel 
beredeneert of gelooft (intuïtief aanvoelt). 
Het is dan ook interessant om te zien hoe subjecten met deze spanning om gaan. Van Raaij 
geeft in een aantal artikelen (Raaij, 1983 & 2002) daarvan aansprekende voorbeelden (hië-
rarchie van excuses). 
Maar ook het gedrag van milieusceptici kan in hoge mate met deze theorie worden verklaard. 
 
 
4.7 Besluitvorming, rationeel of irrationeel? 
 
Mensen beschouwen zichzelf als redelijke wezens. Ze hebben dan ook de neiging om via 
redeneringen tot een standpunt te komen of hun gedrag te verklaren. Werkelijke drijfveren 
liggen echter veel dieper in de menselijke natuur en hebben voor een deel een evolutionaire 
achtergrond (Verplaetse, 2008 & Waal, 2006). Het lukt dan vaak ook niet om feitelijk ver-
toond gedrag rationeel te verklaren. Men spreekt van ‘irrationeel gedrag’. Zonder de wens 
om gedrag rationeel te duiden op te geven zal ieder die zich bezig houdt met menselijk ge-
drag ook kennis moeten nemen van de irrationele drijfveren achter dat gedrag. Psychologen 
en sociaal psychologen hebben deze aspecten in kaart gebracht en in het navolgende lopen 
we enkele van hun bevindingen na. 
 
Kahneman, en de school van gedragspsychologen waarvan hij een belangrijke exponent is, 
behandelt een aantal mechanismen waarvan sommige uiterst relevant zijn voor de interpre-
tatie van milieugerelateerde besluitvorming en gedrag (Kahneman & Tversky, 2000). 
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Loss aversion 
‘Loss aversion’ en ‘risk aversion/seeking’ zijn belangrijke mechanismen in de verklaring van 
groei. En groei is een belangrijke parameter voor milieu-effecten (Ehrlich & Holdren, 1971). 
Het principe van ‘loss aversion’ stelt dat een verlies, hoewel in absolute zin even groot als 
een bepaalde winst, zwaarder weegt. Dit principe is goed inzichtelijk te maken aan de hand 
van een grafiek (figuur 4.2) die de subjectieve waardebeleving geeft als functie van winst 
(kwadrant rechtsboven) of verlies (kwadrant linksonder). De subjectieve (negatieve) waarde 
van verlies is grofweg tweemaal zo groot als de subjectieve (positieve) waarde van een even 
grote winst. Ook blijkt dat met een verdubbeling van de winst (of het verlies) de subjectief 
toegekende waarde niet verdubbelt maar achterblijft. De winstcurve is dus bol gekromd en 
de verliescurve hol gekromd, terwijl de helling van de verliescurve steiler is dan die van de 
winst curve. 
 
Met dit verschijnsel wordt het mogelijk om te verklaren waarom mensen zoveel waarde hech-
ten aan groei. Ook verklaart het waarom de kosten van menselijke arbeid niet dalen, ook niet 
wanneer menskracht overvloedig beschikbaar is (bij toenemende werkloosheid bijvoorbeeld). 
Op termijn leidt dit tot het uiteenlopen van de kosten van arbeid en grondstoffen, in die zin 
dat arbeid in ontwikkelende economieën steeds duurder wordt in verhouding tot grondstoffen. 
Mensen zullen een eenmaal verworven inkomensniveau moeilijk opgeven, ook als dat in de 
rede ligt (bijvoorbeeld bij teruglopende prestatie). Nemen we daarbij in aanmerking de mime-
tische behoefte, waarin men zich graag in positieve zin van anderen wil onderscheiden, dan 
ontstaat het beeld van ‘er kan alleen maar wat bij komen, maar er kan nooit wat van af’. 
Loonkosten hebben zo een natuurlijke neiging om te stijgen. Dat stimuleert op zijn beurt 
weer het verminderen van het aandeel arbeid in productieprocessen (automatisering). 
Ook bij de winning van grondstoffen zal een toenemende uitstoot van arbeid plaatsvinden, 
maar alleen wanneer de grondstof daarmee tegen lagere kosten te winnen is. De kosten van 
grondstoffen (mineralen, landbouwproducten, etc.) blijven zo op een stabiel, laag niveau, van 
de ‘historische kostprijs’. Optredende inflatie heeft hierop geen invloed; deze raakt in gelijke 
mate lonen en grondstoffen. Alleen wanneer grondstoffen schaars worden ontstaat er ruimte 
voor prijsverhoging. Die prijsverhoging valt in eerste instantie toe aan degene die zeggen-
schap heeft over de bron waaruit de grondstoffen worden gewonnen (resource rents: Collier, 
2005), maar leidt er ook toe dat grondstoffen, waarvan de winning voordien te duur was, in 
exploitatie genomen worden.  
Dus tot het moment waarop grondstoffen schaars worden zullen de prijzen van arbeid méér 
stijgen dan die van grondstoffen. In westerse economieën is dat verschijnsel in belangrijke 
mate opgetreden. Het resultaat is een toenemende verspilling van grondstoffen, omdat pro-
ducten niet meer worden gerepareerd (te duur), maar op de schroothoop belanden, waar in 
het gunstigste geval nog enige terugwinning plaatsvindt van bepaalde grondstoffen. 
Deze ontwikkeling stopt echter zodra schaarste in het spel in komt. Een schaarse grondstof 
(of één waarvan het ontginningstempo geen gelijke tred houdt met het consumptietempo), 
stijgt in prijs, omdat de prijs ook wordt bepaald door een balans van vraag en aanbod. Daar-
bij stijgt de prijs uit boven de kostprijs hetgeen leidt tot kapitaal-accumulatie, een effect dat 
door de economen Collier en Hoeffler  wordt aangeduid als ‘natural resource rents’ (Collier, 
2005). Zij hebben vastgesteld dat landen waarvan een belangrijk deel (> 10%) van het GDP 
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bestaat uit ‘natural resource rents’ minder democratisch zijn, een minder goed functioneren-
de economie hebben (Hollandse ziekte) en gebukt gaan onder sociale spanningen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Figuur 4.2  De “value function” volgens Kahneman en Tversky  

 
De waardering van verlies en winst is overigens geen objectief gegeven, zoals Kahneman 
suggereert. Als ik de enige ben die verlies (of winst) incasseert binnen een groep waarvan 
de andere leden niets (of minder) winnen of verliezen, dan weegt dat veel zwaarder dan 
wanneer de hele groep hetzelfde overkomt. 
 
Tenslotte kan aan de hand van dit fenomeen worden betoogd dat prijselasticiteiten asymme-
trisch zijn. De subjectieve perceptie van een bepaalde prijsstijging is sterker dan die van 
eenzelfde prijsdaling. Een verschijnsel dat aan het oog van de klassieke economie ontsnapt. 
 
Risk aversion/seeking 
Een ander verschijnsel dat uit de value function valt af te leiden is dat van “risk aversi-
on/seeking. Als iemand de keuze heeft tussen de zekerheid van een bepaalde winst of de 
onzekerheid van een grotere winst met dezelfde statistische verwachtingswaarde dan zal hij 
de voorkeur geven aan de kleinere (maar zekere) winst omdat de weliswaar grotere winst in 
het andere geval een lagere subjectieve (verwachtings)waarde vertegenwoordigt. 
Omgekeerd zal bij een zeker verlies versus een groter, maar onzeker verlies met dezelfde 
statische verwachtingswaarde, de voorkeur worden gegeven aan het onzekere, grotere ver-
lies. Op dit punt gaan zogenaamde ‘rationele beslistheorieën’ vaak de mist in. Daar veron-
derstelt men dat onzekere en zekere keuzen met dezelfde verwachtingswaarden even aan-
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trekkelijk/afstotend zijn. Dit is één van de punten waarom ‘rationele beslistheorieën’ slechte 
voorspellers zijn, bijvoorbeeld bij de inschatting van het effect van subsidies. 
Het feit dat mensen vaak de onzekere kans op een prijs in een loterij verkiezen, boven de 
zekerheid hun geld op zak te houden lijkt hiermee in tegenspraak. Hier is echter een ander 
verschijnsel dominant, namelijk dat van systematische overschatting van kleine kansen (zie 
‘prospect theory’). Ook dit verschijnsel blijkt uiterst relevant bij de perceptie van milieurisico’s. 
Ook beleidsmakers zullen de neiging hebben te kiezen voor de zekerheid van beleid met een 
beperkt, maar zeker, effect boven beleid met een veel groter, doch onzeker, effect. Dit ge-
drag speelt een rol bij het ontwerp van subsidieregelingen.  
Maar ook bij gewoon beleid, dat toch altijd is gericht op (onzekere) resultaten (positief of ne-
gatief) in de toekomst, speelt deze voorkeur/aversie een rol. 
In (Kahneman, 2000, p 466 – 469) voeren Quattrone en Tversky enkele aansprekende voor-
beelden aan, juist op het gebied van duurzame energie. 
 
Niet alleen in hun behoeften, maar ook in hun prestaties laten mensen zich in hoge mate 
leiden door hun sociale omgeving. Dat geldt bijvoorbeeld voor sportlieden, die tot hoge pres-
taties komen, wanneer ze zich vergelijken met hun rivalen. Zelfs wanneer de interactie ge-
ring is kan er sprake zijn van vormen van dergelijke beïnvloeding. John Rijsman heeft ver-
schillende van zulke situaties geanalyseerd (Rijsman, 1981 & 1983). Wat daarbij opvalt, is 
dat een voorsprong niet alleen kan worden verkregen door een excellente eigen prestatie. 
Deze kan ook worden verkregen (of behouden) door anderen “op achterstand te zetten”. 
Hoewel ook deze drijfveren van gedrag tot het terrein van de irrationaliteit behoren, lijkt de 
relevantie van dit soort gedrag voor deze studie beperkt. 
 
Status quo bias 
Een ander verschijnsel dat dicht aanligt tegen ‘risk aversion’ is dat van ‘status quo bias’. Om 
mensen te laten kiezen voor optie die afwijkt van de status quo, moet er sprake zijn van een 
onevenredige winst (of verlies). Ook hier komt de ‘rationele beslistheorie’ tot vaak verkeerde 
conclusies. Bij subsidies bijvoorbeeld gaat men er vaak van uit dat zodra een optie econo-
misch ‘break-even’ is, deze ook gelijkwaardig wordt. Dat blijkt vaak allerminst het geval; be-
slissers hechten aan de zekerheid van wat ze kennen en hebben.  
 
Framing – rephrasing influences choice 
Hier gaat het om de manier waarop een zaak wordt voorgesteld. Het maakt een groot ver-
schil of een bepaalde situatie positief (fles half vol) wordt voorgesteld of negatief (fles half 
leeg). Vooral in situaties waar geen direct inzicht bestaat in hoe de feitelijke uitkomstenopties 
uitvallen, laten mensen zich sterk leiden door intuïties, die vaak afgaan op wat het meest 
positief lijkt. Zo is het mogelijk om door een andere formulering voor identieke keuzeproble-
men mensen anders te laten kiezen (preference reversal).  
In het milieubeleid is deze vorm van beïnvloeding vaak op bijna onherkenbare wijze aanwe-
zig. 
 

In de negentiger jaren werd het klimaatbeleid in Nederland vaak verdedigd met de 
overweging “baat het niet, het schaadt ook niet”. Dat was vooral om tegenstanders, 
die wezen op de onzekerheid van het optreden van atmosferische opwarming, de 
wind uit de zeilen te nemen. Zeker waar het energiebesparing betrof, om gestalte te 
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geven aan het klimaatbeleid, speelde mee dat als het broeikaseffect niet zou blijken 
te bestaan er altijd nog sprake was van het uitsparen van kosten. Men sprak in dat 
verband van “no regret’ beleid. Dit is een negatieve formulering, die het voor voor-
standers van klimaatbeleid vaak extra moeilijk maakte om tegenstanders over te ha-
len.  

 
Prospect theory – small risk are overestimated (Kahneman & Tversky, 1979) 
Vooruitzichten (prospects) zijn per definitie vaak onzeker. Deze onzekerheid wordt uitgedrukt 
in een kans dat een vooruitzicht zich realiseert. 
De theorie van de ‘verwachtingswaarde van het nut’ (expected-utility theory) gaat uit van de 
statistische verwachting van het nut bij een onzekere uitkomst. Daarbij wordt het nut, dat 
optreedt bij een positieve uitkomst, vermenigvuldigd met de kans dat deze positieve uitkomst 
optreedt. 
Onderzoeken wijzen uit dat het gewicht dat mensen aan een bepaalde kans toekennen niet 
evenredig is met de (berekende) kans. Er blijkt sprake van een systematische overschatting 
van kleine kansen. 
De onderstaande grafiek maakt dat verschijnsel inzichtelijk. Kleine kansen worden systema-
tisch te hoog ingeschat, terwijl grote kansen iets te laag kunnen worden ingeschat. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 6.3  De curve die het subjectieve gewicht beschrijft dat 
 subjecten toekennen aan  onzekere gebeurtenissen 

 
Alleen in de eindpunten is de functie niet goed gedefinieerd. Onder een bepaalde, kleine 
kans beschouwen subjecten deze als ‘niet-optredend’ en bij kansen, dicht bij één beschou-
wen subjecten deze als ‘zeker optredend’. 
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Bij milieu zaken zien we dit verschijnsel vooral in de extra nadruk die mensen geven aan 
kleine kansen op het optreden van schadelijke effecten, vooral wanneer die henzelf zullen 
schaden (Fischoff, et al, 1984): 

• Elektrische en magnetische velden van hoogspanningslijnen. 
• Elektromagnetische straling van zendmasten voor mobiele telefonie. 
• Angst voor het vrijkomen van asbest. 
• Opslag van CO2 in lege aardgasvelden. 

 
Dit effect lijkt sterker wanneer mensen het gevoel hebben dat ze er geen invloed op kunnen 
uitoefenen. Indien ze er wel invloed op hebben, wordt het risico juist vaak weggeredeneerd 
(zo wordt bijvoorbeeld het gezondheidsrisico van roken door rokers vaak geminimaliseerd). 
 
Het overschatten van kleine kansen kan er zelfs toe leiden dat mensen risico-zoekend ge-
drag vertonen bij winst (in tegenstelling tot wat de value function suggereert). Als de over-
schatting sterk genoeg is (kleine kans), dan kunnen mensen toch voor onzekere winst boven 
een zekere winst kiezen, ongeacht dat de statistische verwachtingswaarde lager ligt. 
(Zo zullen veel mensen de voorkeur geven aan een lot waarmee je $ 2500 kunt winnen met 
een kans van 1 op 1000, boven een zekere winst van $ 3).  
 
Mental accounting – how to represent values (per day, per year, as a % or absolute) 
“Mental accounting” is een manier van benaderen van problemen waarbij een soort balans 
wordt bijgehouden van als positief en negatief beoordeelde effecten. Een keuzeprobleem 
wordt zo teruggebracht tot een rekensom, niet altijd met de geldwaarde, maar soms met de 
mentale waarde die wij aan zaken toekennen. Richard Thaler illustreert dit met het volgende 
voorbeeld (Thaler, 1980): 
 

Een dame is in een winkel op zoek naar een doorgestikte beddensprei. Ze ontdekt 
een sprei die haar wel aan staat, en de winkel verkoopt ze in drie maten: double, 
queen en king size. De normale verkoopprijs van deze spreien is respectievelijk $ 200, 
$ 250 en $ 300. Het is echter opruiming en nu liggen alle spreien voor $ 150 te koop. 
De dame koopt (natuurlijk) de king size sprei en is daarmee zeer tevreden, ofschoon 
deze eigenlijk te groot is voor haar bed. 

 
Een andere vorm van “mental accounting” treedt op wanneer we een offer moeten brengen 
(bijvoorbeeld 10 km omrijden) om een artikel wat we willen kopen voor bijvoorbeeld een $ 5 
lagere prijs te kunnen kopen. Het maakt daarbij een heel verschil of het gaat om een artikel 
dat $ 125 kost (gereduceerde prijs $ 120) of $ 20 (gereduceerde prijs $ 15). Voor de korting 
van 25% ($ 15 i.p.v  $ 20) zal men eerder geneigd zijn om te rijden dan voor de korting van 
4%, ook al is het verschil in absolute zin hetzelfde. 
 
Nog een vorm van “mental accounting” treedt op wanneer mensen bijvoorbeeld de keuze 
hebben om een abonnement per maand te betalen of per jaar. Ook al is het jaarbedrag het-
zelfde zullen velen toch bij boorkeur het lagere maandbedrag kiezen. 
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Dit verschijnsel zou een rol kunnen spelen bij milieugedrag, in die zin dat mensen pas bereid 
zijn zich in te spannen wanneer de effecten in absolute zin indruk maken (wél glas in de 
glasbak, maar snoeppapiertjes op straat).  
 
Psychic costs  
De perceptie van kosten varieert met de context waarbinnen deze worden verrekend. Zo 
wegen kosten waarvoor met een credit card wordt betaald minder dan waarvoor contant 
wordt betaald. De verrekening van via een credit card vindt namelijk later plaats en onttrekt 
zich meer aan onze aandacht. 
Als kosten eenmaal gemaakt zijn (sunk costs) willen mensen ook de consumptie die daaraan 
gekoppeld is, ook al blijkt later dat aan deze consumptie bezwaren kleven. 
 

Een man wordt lid van een tennis club en betaalt de jaarcontributie van $ 300. Na 
twee weken spelen ontwikkelt hij een tennis arm. Hij blijft echter spelen (en doorstaat 
de pijn) omdat hij “geen $ 300 wil verspillen”. 
Dit argument ligt ook achter de opmerking “je wilt toch geen dief zijn van je eigen por-
temonnee?” als aansporing om te consumeren. 

 
Voor begrip van milieugedrag lijkt dit fenomeen minder relevant. 
 
Money illusion – nominal versus real value of money 
Mensen hebben de neiging om bij prijsvergelijking uit te gaan van nominale prijzen (zonder 
inflatie-effecten). Maar een money-illusion kan ook ontstaan wanneer mensen uit gaan van 
de historische kostprijs van een goed en voorbij gaan aan de vervangingswaarde van dat 
goed, die door dynamische prijsontwikkeling daarvan kan afwijken. 
Zo zullen veel mensen klagen over een teruggang met 1 % in hun salaris in een periode 
zonder inflatie. In een periode met 6 % inflatie echter zullen ze veel gemakkelijker een sala-
risverhoging van 5 % accepteren, terwijl het effect hetzelfde is. 
 
De les die hieruit getrokken kan worden is dat mensen bij vergelijkingen graag de voorkeur 
geven aan simpele, snel te doorziene berekeningen. Hiermee kan bijvoorbeeld de grote 
voorkeur voor een maat als “terugverdientijd” boven meer geavanceerde criteria als “Netto 
Contante Waarde” of ‘Return on Investment’ verklaard worden. 
Men zou er ook mee kunnen verklaren waarom mensen een sterke voorkeur hebben om in 
feite morele keuzeproblemen te reduceren tot een vorm van prijsvergelijking, een praktijk die, 
ook waar het gaat om milieukosten, wijd verbreid is. 
 
Bold forecasts 
Mensen die belangrijke besluiten moeten nemen hebben de neiging om problemen als uniek 
te zien. Ze isoleren de te nemen beslissing van toekomstige kansen en veronachtzamen de 
statistiek uit het verleden bij het beoordelen van hun plannen. Overdreven voorzichtigheid 
ten aanzien van het risico van mislukken is het gevolg van het niet kunnen zien van de effec-
ten van statistische aggregatie in het verminderen van relatieve risico’s. 
Een gesloten blik op het probleem leidt tot overdreven optimistische voorspellingen.  
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Beslissers in organisaties zijn vaak overoptimistisch en daardoor geneigd om grote risico’s te 
lopen, omdat ze zich geen reëel beeld vormen van deze risico’s. Ze beoordelen de zaak “van 
binnen uit” en verzuimen een vergelijking te maken met de buitenwereld, waar leerzame 
voorbeelden te vinden zijn. Ze beschouwen het probleem waar ze mee bezig zijn als uniek 
en niet vergelijkbaar met andere problemen, die als voorbeeld zouden kunnen dienen. En 
dus komen ze tot irreële, stoutmoedige voorspellingen. 
Het van binnenuit oordelen is niet de enige verklaring voor stoutmoedige voorspellingen. 
Andere verklaringen zijn: 
 

• onrealistisch positief zelf-beeld 
• onrealistisch optimisme t.a.v. toekomstige ontwikkelingen 
• illusie van beheersing (illusion of control) 

 
De meesten van ons onderschatten de kans dat risico’s ons persoonlijk bedreigen en hou-
den er het onwaarschijnlijke geloof op na dat “de toekomst vol beloften is, in het bijzonder 
voor mijzelf”. 
Daar komt bij dat mensen het idee hebben dat ze “de zaak wel in de hand houden” als een 
dergelijk risico zich toch openbaart (illusion of control). 
Het resultaat is dat zelfs worst-case scenario’s bijna onveranderlijk nog te optimistisch blijken.  
Dit verschijnsel kan nog worden versterkt in een situatie waarin zich ‘group think’ manifes-
teert. 
 
Een (over)optimistische manier van denken kenmerkt veel mensen die zich opstellen als 
milieu- of klimaatscepticus. Daaraan is een apart hoofdstuk (10) aan gewijd. 
Ook in de (milieu) politiek is dit verschijnsel goed waar te nemen. Kijk maar naar de bijna 
altijd optimistische schattingen dat milieudoelen gehaald zullen worden, ook als indicatoren 
de andere kant uitwijzen (zie bijvoorbeeld bijlage C.1). 
 
Endowment effect – what I posses, I value more 
Het endowment effect werd in 1980 door Thaler geïntroduceerd (Thaler, 1980). Het duidt op 
het feit dat mensen vaak veel meer vragen om een object dat in hun bezit is op te geven, 
dan ze bereid zijn te betalen om het te verwerven. 
In een aantal overtuigende experimenten (met o.a. bekers die onder proefpersonen werden 
uitgedeeld) is dit effect aangetoond. Het gaat daarbij niet zozeer om versterking van de aan-
trekkelijkheid van het bezit, maar meer van de pijn om dat bezit op te geven. 
Ook dit effect lijkt weinig relevantie te hebben voor milieugedrag.  
 
 
Met de hier aangevoerde verklaringsgronden voor menselijk gedrag (individueel of in groe-
pen) hebben we een instrumentarium om milieugerelateerd gedrag te duiden. De vraag die 
moet worden gesteld is of daarmee het laatste woord is gezegd en we dat gedrag gewoon 
moeten accepteren, of dat het denkbaar is dat met veranderende omstandigheden (of over-
tuigingen) het gedrag ook anders kan uitvallen. Daarmee komen we op het terrein van de 
ethiek. Daaraan is hoofdstuk 6 gewijd. 
Eerst zullen we echter de rol van het economisch denken in kaart te brengen. 
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4.8 Synopsis van hoofdstuk 4 
 
Hoewel veel mensen de gedachte huldigen dat de levensomstandigheden van toekomstige 
generaties ons tot aangepast gedrag zou moeten brengen, blijkt dat ze in hun feitelijk gedrag 
daar weinig van laten zien. Hun attitude strookt niet met hun gedrag. Nu komt dat wel vaker 
voor. Menselijk gedrag vertoont maar al te vaak irrationele trekken, maar hier lijkt de discre-
pantie symptomatisch. Hoe komt dat? 
Daarvoor moeten mensen in hun sociale context beschouwd worden. Het blijkt dan dat in 
een afweging tussen groepsbelang en individueel belang toch vaak het laatste prevaleert 
(sociale dilemma’s). Psychologen en vooral sociaal psychologen, hebben experimenten uit-
gevoerd waarbij ze patronen van menselijk gedrag konden blootleggen. Zo blijkt bijvoorbeeld 
dat het aanjagen van angst in een bepaalde context (gezondheid) tot aangepast gedrag aan 
zet, maar als de “prijs te hoog wordt” men eerder vervalt in ontkenning (cognitieve dissonan-
tie). Zo kan ook een zorgwekkend toekomstperspectief leiden tot ontkenning van dat per-
spectief, gepaard gaande met een overoptimistische inschatting. In groepen kan een derge-
lijk verschijnsel verder worden versterkt.  
 
Een belangrijke factor bij menselijk gedrag blijken de menselijke behoeften. Maslow maakte 
al duidelijk dat het voorzien in de ene (lagere) behoefte als vanzelf een verschuiving naar 
een hoger behoefteniveau op riep. In interactie met anderen blijken mensen behoeften te 
ontwikkelen die worden “afgekeken” van anderen (mimetische behoefte). Dit, samen met de 
neiging om teruggang veel zwaarder te waarderen (loss aversion) dan groei, maakt dat in 
een samenleving mensen voortdurend streven naar groei. Maar juist die groei is de oorzaak 
van een steeds verdere aantasting van onze leefomgeving en het steeds sneller verbruiken 
van natuurlijke voorraden, of deze nu eindig zijn of herstellend.  
Tenslotte komen gedragingen aan de orde die het milieugedrag op facetten verklaren: 
 

• De neiging om kleine risico’s, vooral die waar men zelf niet de hand in heeft, te over-
schatten (prospect theory). 

• Mental accounting: Optelsom van vaak emotioneel gekleurde waarderingen. 
• Money illusion: de voorkeur om complexe problemen te reduceren tot simpele finan-

ciële afwegingen. 
• Bold forecasts: Leidt tot over-optimisme, wat er toe kan leiden dat problemen worden 

‘weg gewuifd’ (zoals bij sommige milieu-sceptici). 
 
Hiermee wordt het mogelijk om waargenomen gedrag te verklaren. Het gaat daarbij om een 
beschrijving, niet om normatief oordeel. Daarvoor zullen we ons in de ethiek moeten verdie-
pen. Daar is hoofdstuk 6 aan gewijd. 
Gezien het belang van het economisch denken en de verwevenheid daarvan met patronen 
van menselijk gedrag, zal echter eerst in hoofdstuk 5 worden onderzocht hoe economie en 
duurzaamheid met elkaar samenhangen. 
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5 ECONOMIE EN DUURZAAMHEID 
 
De ontwikkeling van de economie als wetenschap begon feitelijk in de tijd van de ‘verlichting’, 
toen zich een geest van optimistisch vertrouwen in de kracht van het verstand zich meester 
maakte van het Europese denken. In 1759 publiceerde Adam Smith (1723-1790) zijn boek 
“The Theory of Moral Sentiments” en in 1776 zijn meesterwerk “An Inquiry into the Nature 
and causes of the Wealth of Nations”.  Beide titels verraden dat hij een verband ziet tussen 
moraal en economie, een verband dat door de eerste economen expliciet werd gelegd, maar 
dat bij latere economen steeds meer op de achtergrond lijkt te komen. Pas veel later leggen 
auteurs als Stiglitz (Stiglitz, 2006) en Layard (Layard, 2005) dit verband weer expliciet, wan-
neer zij zich afvragen in welke mate de economische wetenschap bijdraagt aan het welbe-
vinden van mensen. Zij stellen zich daarbij eveneens op een utilitaristisch standpunt, dat ook 
al bij de eerste economen een rol speelde. 
Natuurlijk bouwde Adam Smith voort op het werk van enkele van zijn voorgangers. Zo liet hij 
zich inspireren door de filosofieën van John Locke en David Hume en door de ideeën van 
Quesnay in Frankrijk. Die vroeg zich af waarop de puisante rijkdom van het hof en de edelen 
was gebaseerd. Quesnay vestigde de school der fysiocraten, die tot de conclusie kwamen 
dat al die rijkdom feitelijk voortkwam uit de productie van boeren en ambachtslieden, die ver-
volgens wel erg ongelijk werd verdeeld. Feitelijk doet hier al het begrip “meerwaarde” zijn 
entree. Later zou Marx dit begrip tot hoeksteen van denken maken. 
 
In “The Wealth of Nations” stelde Smith het principe van de prijsvorming centraal. Mits ge-
heel vrijgelaten zou dit een regulerend mechanisme vormen, waarmee werd bereikt dat 
wanneer ieder zijn eigen voordeel nastreefde, uiteindelijk ook het maatschappelijk belang 
zou worden gediend (via wat hij noemde de ‘invisible hand’). Deze visie weerspiegelde dui-
delijk de kenmerken van zijn tijd, waarin economische handelingen zich beperkten tot een-
voudige transacties en zich nog geen ‘grenzen aan de groei’ openbaarden. 
In tegenstelling Quesnay kwam Smith tot de conclusie dat consumptie (behoeften) het aan-
bod (van landbouw en ambacht) dicteerde. Maar Adam Smith zag al de voortekenen van de 
industriële revolutie in de vorm van een speldenfabriekje, waarin men door arbeidsdeling de 
productiviteit enorm wist op te voeren. 
Enkele belangrijke wetten die Smith formuleerde waren de wetten van accumulatie en van 
bevolkingstoename. 
De wet der accumulatie voorspelde dat ondernemers kapitaal zouden accumuleren dat zij op 
hun beurt weer zouden aanwenden om de productie te vergroten van die producten waar 
vraag naar was. 
De wet der bevolkingstoename hield in dat de arbeidende massa zou balanceren op een 
bestaansminimum, maar zodra het iets beter zou gaan in aantal zou toenemen, zodat er al-
tijd voldoende arbeidskracht zou bestaan voor de gewenste productie. Die toenemende ar-
beidersmassa creëerde overigens ook weer een toenemende vraag naar producten. En zo 
was de cirkel rond. Natuurlijk ontstonden er wel eens tijdelijke verstoringen van de even-
wichtssituatie, maar zolang de overheid zich maar niet met de prijsvorming bemoeide en 
voorkwam dat er monopolies en kartels ontstonden, zou het prijsmechanisme en de vrije 
markt het systeem weer in de richting van de balanssituatie sturen. 
Voor Adam Smith was een dergelijke economie tevens een moreel principe, zoals moge blij-
ken uit zijn bewering “Probeer niet goed te doen. Laat goedheid uit u oprijzen als bijproduct 
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van uw zelfzucht”. Op dit punt aangeland lijkt er niets meer over van zijn aanvankelijke in-
steek op moraliteit. 
 
Hij was echter gebonden aan de samenleving zoals hij die waarnam. Hij had wel gevoel voor 
de dynamiek van die statische samenleving maar niet voor wezenlijke veranderingen (zoals 
de industrialisatie) van die samenleving: er is weliswaar sprake van groei, maar niet van rij-
ping. 
Hoe anders zag de wereld er korte tijd later uit, toen men hier en daar tegen de grenzen van 
groei aan liep. 
 
Thomas Malthus (1766-1834) zag hoe een beperkt landbouwareaal niet (meer) toereikend 
was om een steeds maar groeiend aantal monden te voeden. Hij schatte dat de bevolkings-
omvang ongeveer elke 25 jaar verdubbelde en kon op grond van extrapolatie voorspellen 
hoe het verder zou gaan: desastreus. Er was volgens hem maar één oplossing: rigoureuze 
beperking van de bevolkingsaanwas. 
In 1798 publiceerde hij zijn boek, dat insloeg als een bom: “An essay on the Principles of 
Population, as it effects the future improvement of society”. In feite was hij daarmee een 
vroege voorloper van “Limits to growth” een rapport dat in de zeventiger jaren van de twintig-
ste eeuw een vergelijkbaar signaal gaf. 
De behoeften zouden nog steeds leidend zijn, maar de productie niet meer bij machte om 
daarin te voorzien. 
 
Ook David Ricardo (1772-1823), een tijdgenoot van Malthus, voorzag een weinig rooskleuri-
ge toekomst. Hij zag ook de toename van de bevolking als een probleem, maar vooral als 
een probleem aangaande de verdeling van winsten die op de productie zouden worden ge-
maakt. De industriële productie zou gelijke tred houden met de bevolkingsaanwas, een idee 
dat hij ontleende aan de Fransman J.B. Say (de onmogelijkheid van overproductie), maar 
voor de landbouwproductie gold dat niet. Daar zou men zich genoodzaakt zien om steeds 
slechtere stukken grond in productie te nemen, met een minder “comparatief voordeel”. 
Daardoor zouden voedselprijzen oplopen en winsten accumuleren bij grootgrondbezitters. In 
het beeld van Ricardo zou dat leiden tot een uiterst ongelijke verdeling van middelen, waarbij 
arbeiders en industriëlen aan het kortste eind zouden trekken. Aardig daarbij is om te weten 
dat Ricardo zelf in het bezit was van een aanzienlijk stuk grond. 
Hier lijken parallellen getrokken te kunnen worden tussen wat Ricardo schetst en een situatie 
waarin enkele landen in het bezit zijn van voorraden natuurlijke grondstoffen in een situatie 
waarin deze schaars worden. Men spreekt in dit verband van ‘natural resource rents’ (Collier 
& Hoeffler, 2005). Het verschil zit hem in het feit dat landbouwproductie weliswaar grenzen 
kent, maar dat eindige voorraden uiteindelijk opraken, waardoor ze als bron van inkomsten 
geen rol meer spelen. 
 
De gedachte van Say is overigens interessant. Hij stelde dat het verlangen naar goederen 
onbegrensd is (een eerste formulering van het principe van de mimetische begeerte?). De 
beperking zit hem in de koopkracht van het publiek. Datzelfde publiek echter is als arbeider 
betrokken bij de productie van de goederen en ontvangt daarvoor loon. Daardoor is de koop-
krachtige vraag altijd min-of-meer gelijk aan de omvang van de productie. Say leidde daar 
ten onrechte uit af dat er geen sprake kon zijn van onder- of overproductie. 
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Ricardo was de overtuiging toegedaan dat niet het zelfzuchtige individu garant zou staan 
voor algemeen maatschappelijk welbevinden (de dagelijkse ervaring leerde hem anders), 
maar dat de inrichting van de staat en regels die deze instelde daarvoor moesten zorgen. In 
1817 publiceerde hij zijn standaardwerk “Principles of Political Economy and Taxation”. 
 
Later zou duidelijk worden dat ook deze economen (Malthus en Ricardo) maar een deelas-
pect van de hun omringende wereld hadden belicht. Zij waren echter stellig de overtuiging 
toegedaan dat een wereld, overgelaten aan zichzelf, zich zou ontwikkelen tot een hel. Dat 
besef alleen al riep een tegenstroom op die weigerde zich daarbij neer te leggen en probeer-
de om uitwegen aan te geven: De utopisch socialisten. 
 
Een volgende denker van belang, op het gebied van economische ontwikkeling is John Stu-
art Mill (1806-1873). Hij had het geluk om op te groeien in een familie met een vader (James 
Mill) die zijn sporen had verdiend op het gebied van de associatiepsychologie en een peet-
oom (Jeremy Bentham), die in zijn “An Introduction to the Principles of Morals and Legislati-
on” (uit 1789) had gezocht naar een zedenleer die niet afhankelijk is van willekeurige menin-
gen. Hij was tot de conclusie gekomen dat het er om gaat om pijn en schade te vermijden en 
genot te bewerkstellingen. Het nut is volgens Bentham het beginsel van de zedelijkheid. 
‘Goed’ is wat pijn (‘harm’) bestrijdt en genot geeft; ‘slecht’ is wat pijn geeft en genot ontzegt. 
Zedelijkheid en nut vallen bij Bentham samen. Daarmee is hij echter nog geen zuivere hedo-
nist, want hij betrekt dit principe niet op de enkeling maar op een zo groot mogelijk aantal 
mensen. 
John Stuart Mill zette in grote lijnen het utilitarisme voort waarmee hij was groot gebracht. Hij 
verweefde het persoonlijk geluk met dat van de anderen en werkte dat uit in een theorie over 
de wenselijke inrichting van de maatschappij. De verdeling van rijkdom is immers afhankelijk 
van wetten en gebruiken van de gemeenschap. 
Om tot een rechtvaardige verdeling te komen gaat hij uit van het principe van “het grootste 
geluk voor zoveel mogelijk mensen”. Het gaat daarbij niet om de intentie waarmee we han-
delen maar om de feitelijke gevolgen van dat handelen (consequentialisme). Hiermee neemt 
hij onoverbrugbaar afstand van de ethiek van Kant. 
Ook John Stuart Mill schreef zijn “Principles of Political Economy” (1849), dat lange tijd het 
standaardwerk zou zijn, waarmee economie studenten in Engeland (en daarbuiten) werden 
gevormd. Maar hij werd minstens zo bekend om enkele van zijn andere standaardwerken: 
“Utilitarianism” en “On Liberty”. 
Mill erkent dat welzijn veel verder reikt dan “bezit” en beargumenteert al dat onbegrensde 
groei zal leiden tot vernietiging van onze leefomgeving en een aantasting van de kwaliteit 
van leven, een gedachte die in onze tijd is uitgewerkt in een kwantitatief model, door de Ne-
derlandse econoom Roefie Hueting (zie de volgende paragraaf: 5.2). Van hem is de uit-
spraak “Groei is een geloof dat de wereld vernietigt”. 
 
De utopisch socialisten (Robert Owen, Saint-Simon, Charles Fourier) probeerden het be-
staande economische systeem te doorbreken met experimenten op beperkte schaal (en 
faalden daarin). Karl Marx probeerde het systeem te doorbreken op wereldschaal. Zij allen 
werden gedreven door de menselijke ellende die ze om zich heen zagen en wilden daar ver-
betering in brengen. Karl Marx ontwikkelde echter een theorie over de oorzaak van de ellen-
de (kapitalisme) en daaruit volgend ook een perspectief van hoe daaraan een einde zou ko-
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men. Het proletariaat zou namelijk in opstand komen en de productiemiddelen in eigen be-
heer nemen. Zijn ideeën schoten wortel, soms in landen waar hij dat zelf allerminst verwacht 
zou hebben, en bepaalden lange tijd de economische ontwikkeling in een belangrijk deel van 
de wereld. Ook daar bleek echter het adagium van economische groei te gelden en werd 
zelfs vaak slordiger omgesprongen met het milieu in de zin van “leefbaarheid” dan in de kapi-
talistische wereld, die zich overigens aanzienlijk minder kapitalistisch ontwikkelde dan werd 
voorzien in de tijd dat Marx, samen met zijn vriend Engels, het ‘Communistisch Manifest’ 
opstelde. Het duurde lang (tot 1990) voor enkele grote communistische economieën in el-
kaar zakten. In China introduceerde men steeds meer kapitalistische elementen in het eco-
nomisch bestel, waarmee een ineenstorting werd voorkomen. In tegendeel, de Chinese eco-
nomie floreert, na de hervormingen van Deng Xiaoping als nooit tevoren. Of daarmee het 
milieu een dienst wordt bewezen is zeer de vraag. Feit is dat de gemiddelde Chinees geen 
gevoel heeft voor “duurzaamheid”, laat staan dat hij bereid zou zijn zich daarvoor in te span-
nen, of offers te brengen. 
Leefbaarheidproblemen manifesteren zich echter alom en zetten aan tot verzet en actie. 
 
Maar ook het kapitalisme bleek niet vrij van “groeistuipen”. In 1929 viel de Amerikaanse eco-
nomie in een diepe recessie. Al daarvoor echter had iemand de vreemde kantjes van deze 
economie blootgelegd: Thorstein Veblen. In zijn boek “The Theory of the Leisure Class” 
(1899) liet deze zoon van naar Amerika geëmigreerde Noren zien dat mensen niet gedreven 
worden door rationele overwegingen, maar voor een belangrijk deel door emoties en andere 
motieven. In bijna alle beschavingen is sprake van een niet-arbeidende groep, die er niette-
min in slaagt beslag te leggen op de productie van anderen. Hoe kregen ze dat voor elkaar? 
Het was niet alleen een kwestie van roofzuchtig ‘schrapen’. Het werd ook mogelijk door 
handarbeid als minderwaardig te beschouwen, niet alleen door de ‘Leisure Class’, maar ook 
door de handarbeiders zelf. Die probeerden aan hun status te ontsnappen en vereerden (of 
benijdden) in stilte degenen wie dat lukte. De lagere standen probeerden hun meerderen na 
te doen en die probeerden juist krampachtig zich van die lagere standen te onderscheiden. 
Zo lukte het Veblen bijvoorbeeld te verklaren waarom de kleding van hogere klassen uitdruk-
kelijk zo was uitgevoerd dat werken ermee praktisch onmogelijk was (ga maar eens in de 
keuken staan met een hoepelrok). Een dergelijk verschijnsel was ook al gesignaleerd in het 
Frankrijk van vóór de Franse Revolutie. Wat men er ook van mag vinden, het geschetste 
mechanisme vormt een stimulans om te consumeren en om te presteren. Na Veblen zouden 
anderen ook op soortgelijke motieven wijzen, die de consumptie stimuleren4. 
Het zou leiden tot een dweperige neiging om te consumeren, die een stimulans betekent 
voor een groeiende en steeds efficiëntere productie. En dat is precies wat er in het Amerika 
van na de eeuwwisseling gebeurde, niet geremd door beperkingen van grond of grondstoffen.  
Wat Thorstein Veblen beschrijft lijkt overigens verdacht veel op verschijnselen van extreme 
verrijking door topmensen uit het bedrijfsleven, in onze maatschappij van vandaag. 
 
Na de eerste Wereldoorlog maakte zich het gevoel van de mensen eigen dat het in de toe-
komst alleen maar beter en groter kon. In dat toekomstoptimisme ontstonden speculatieve 
financiële constructies (hypotheken, aandelen, kredieten) die de schijn gaven dat de waar-
devermeerdering ver uitging boven de fysieke productie. Het uur van de waarheid brak aan 

                                                 
4 Girard, Achterhuis en Claasen wijzen allen op de “mimetische behoefte” als belangrijke drijfveer voor 

menselijk handelen. 
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toen de aandelenkoersen op Wall Street in elkaar stortten, in het jaar 1929. Van het ene ui-
terste van ongefundeerd optimisme sloeg de sfeer om in een even ongefundeerd pessimis-
me. Daardoor werd de crisis die zich voordeed veel dieper dan redelijkerwijs gesproken no-
dig was om de overspannen verwachtingen tot normale proporties terug te brengen. De eco-
nomie verkeerde in de paradoxale situatie van armoede te midden van een overvloed aan 
mensen die met de handen over elkaar zaten en machines die stil stonden. En die situatie 
bleek stabiel. 
 
Het genie van John Maynard Keynes was nodig om de onderbenutte productiecapaciteit 
weer op gang te brengen. Hij doorzag dat de hele economische machinerie weer op gang 
kon worden gebracht door impulsen te geven, die versterkt zouden doorwerken, en het verlo-
ren vertrouwen bij het publiek weer zou doen toenemen. De enige instantie die daartoe in 
staat zou zijn was de overheid.  
In zijn boek “The General Theory of Employment, Interest and Money” (1936) analyseerde hij 
wat er aan de hand was en kwam hij met een remedie: Als de ondernemers niet (meer) in-
vesteerden moest de overheid dat doen. Dat ging in tegen het algemene gevoel dat in crisis-
tijd de overheid juist moest bezuinigen, maar het werkte. 
En zo kwam de economie weer geleidelijk op gang, daarbij geholpen – hoe wrang dat ook 
klinkt – door de Tweede Wereldoorlog, die ook een enorme impuls tot productiestijging gaf. 
Daarmee begon een lange periode van economische groei, in golven weliswaar, en vooral in 
westerse landen, maar die zich later ook uitbreidde naar enkele Aziatische landen. 
En momenteel zijn we aangeland in een situatie van (tot voor kort) groeiende consumptie en 
productie. Zodanig dat het voor velen een dogma is waaraan niet te tornen valt. 
Of is er soms sprake van een situatie, vergelijkbaar met de periode voorafgaande aan de 
“grote depressie” van de dertiger jaren? De financiële crisis en de daaropvolgende stagnatie 
van de economie in veel landen vertoont overeenkomsten met die van de jaren dertig, met 
dien verstande dat nu de “multipliers” waarop de aanpak van Keynes was gebaseerd niet, of 
althans veel minder, blijken te werken. 
Het wrange feit doet zich nu voor dat het terugvallen van de consumptieve vraag tot onder-
bezetting van de productiecapaciteit leidt. Dat leidt tot de paradoxale situatie dat nu op alle 
manieren de consumptie en investeringsbereidheid gestimuleerd wordt, omdat anders grote 
werkloosheid dreigt te ontstaan. Consumeren om mensen aan het werk te houden? Is hier 
iets fundamenteel omgekeerd? ‘Werk’ is kennelijk van iets dat een last of een plicht is omge-
zet in een ‘gunst’, of minstens in een manier van ‘zingeving’. 
 
Deze korte historie laat zien hoe economische ontwikkeling in hoge mate wordt gestuurd 
door de verwachting die mensen hebben over hun toekomst. Als er ergens sprake is van een 
“self fulfilling prophecy”, dan is het wel in de economie. Menselijk gedrag blijkt maar beperkt 
rationeel bepaald. De menselijke behoeften lijken grenzeloos, aangestuurd door een mimeti-
sche begeerte, of hoe we die ook willen noemen. De wens om te groeien zit diep verankerd 
in de menselijke natuur. Alleen wanneer de economische groei tegen harde barrières aan 
loopt verandert er iets. Veranderingen zijn niet het gevolg van een bewuste keuze van men-
sen. Deze analyse stemt somber over de mogelijkheid van vrijwillige beperking van con-
sumptie, ten gunste van mensen die buiten het directe gezichtsveld vallen van degenen die 
de keuze maken. En toekomstige generaties vallen nog verder buiten het gezichtsveld dan 
inwoners van bijvoorbeeld ontwikkelingslanden.  
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5.1 Economische groei is de norm 
 
Al bij Adam Smith ging het om groei van productie en consumptie. Tussentijds liep men wel 
op tegen beperkingen (Malthus en Marx), maar de dominerende gedachte is toch steeds één 
van ‘voortgezette groei’. Psychologisch inzicht maakt begrijpelijk hoe dit groei-geloof diep in 
de menselijke psyche is ingebed. Principes als “loss aversion”, maar vooral ook “mimetische 
begeerte” maken duidelijk dat het mensen moeilijk zal vallen hun streven naar groei op te 
geven. Toch zijn we aangeland op een punt waarop de groei van de consumptie van de één 
ten koste gaat van die van de ander (het wordt daarmee feitelijk een “zero sum game”). En 
die ander betreft niet alleen abstracte ‘toekomstige generaties’, maar ook onze tijdgenoten in 
grote delen van de wereld. 
De grote vraag is of een deel van de mensheid een stap terug kan doen in zijn streven naar 
méér consumptie, of ze haar consumptiepatroon (minder materiële inhoud) kan aanpassen, 
en waartoe dat op termijn leidt. Vooralsnog lijken er geen aanwijzingen in die richting. Wel 
valt te constateren dat er grote groepen zijn die ook hun “stuk van de koek opeisen”, waar-
mee een zekere teruggang in de (materiële) welvaart van het welvarende deel van de we-
reldbevolking zich als haast onvermijdelijk aftekent. 
Voorlopig zijn er geen aanwijzingen dat het idee van een zich voortzettende groei, zowel op 
individueel niveau als op het niveau van naties, zal worden opgegeven. Dus lijkt het verstan-
dig om van dit beeld uit te gaan bij het nadenken over de (on)mogelijkheid van duurzame 
ontwikkeling.  
 
Ter illustratie geeft bijlage H een aantal praktijk situaties, die laten zien hoe de besluitvor-
ming rondom mogelijkheden voor energiebesparing en toepassing van duurzame energie 
verloopt.  
 

• Zonne-energie in een hotel in Phnom Penh / Cambodja 
Een groot hotel wil alleen overgaan tot het installeren van warm water zonnepanelen, 
indien de terugverdientijd minder dan 2 jaar bedraagt. 

• Warmteterugwinning in een industriële bakkerij in Podgorica / Montenegro 
Een bakkerij kan in belangrijke mate energie besparen door gebruik te maken van de 
warmte van de verbrandingsgassen van de ovens voor de verwarming van tapwater. 
De terugverdientijd blijkt 2 jaar, maar het project vraagt management aandacht en li-
quide middelen. Die blijken beide schaars. 

• De zon gebruiken in Bujumbura / Burundi? 
In Burundi is elektriciteit schaars maar de prijs wordt voor de bevolking (voor zover 
deze toegang heeft tot elektriciteit) laag gehouden. Foto-voltaïsche zonnepanelen 
zouden een uitkomst bieden, juist ook daar waar nog geen elektriciteit is en men zich 
nu behelpt met olielampen en aggregaten. 
Hoewel de technische mogelijkheden overweldigend zijn, is toch het grote probleem 
“waar halen we het geld vandaan?”. Alleen met geld van externe sponsors lijken er 
projecten van de grond te kunnen komen. 

• Energiebesparing in een appartementencomplex bij Durrës / Albanië 
Albanië wordt geplaagd door een chronisch tekort aan elektriciteit. Het probleem van 
iemand die appartementen wil exploiteren is dan ook “hoe kan ik aan bewoners een 
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ononderbroken elektriciteitslevering garanderen?”. Als hij dat kan garanderen, raakt 
hij zijn appartementen wel kwijt. Het probleem kan worden opgelost met een op ac-
cu’s gebaseerd noodsysteem. Daarbij bestaat de mogelijkheid om additioneel gebruik 
te maken van zonnepanelen en eventueel windturbines. De extra kosten hiermee 
gemoeid maken dat men niet verder gaat dan de minimum noodvoorziening. 

• Energie besparen in een metaalverwerkend bedrijf in Nederland 
Een metaalverwerkend bedrijf wil energie besparen, als de terugverdientijd van inves-
teringen hoogstens twee jaar bedraagt. Een analyse laat zien dat enkele voorzienin-
gen het energiegebruik (vooral elektriciteit) met 10 % reduceren. Het bedrijf zal de 
voorzieningen treffen. 

 
We zien hoe het toepassen van ‘gezonde economische criteria’ grenzen stelt aan de moge-
lijkheden, die in technische zin vaak veel verder gaan. 
 
 
5.2 Het primaat van de economie 
 
Een andere constatering is dat wat begon met het utilitarisme van Jeremy Bentham en John 
Stuart Mill, en de uitwerking daarvan in het hedendaagse economisch denken, nog steeds 
doorslaggevend is. Het lijkt er op dat in veel gevallen het moreel ‘goede’ samenvalt met 
‘economisch verantwoord’. Andere morele drijfveren lijken op hun retour. Wellicht dat daar-
om als reactie van enkelen de roep om een herwaardering (revival) van ‘normen en waarden’ 
steeds luider klinkt. Het besef begint door te dringen dat we wel erg eenzijdig het primaat 
leggen bij de economie. Hoe is dat toch zo gekomen?  
 
Eén van de redenen waarom het economisch denken zo populair is dat het succesvol was. 
Het economisch denken heeft een proces in gang gezet en gestuurd van voortdurende pro-
ductiviteitsstijging. Daarbij moet wel in aanmerking genomen dat niet iedereen daarvan op 
dezelfde wijze profiteerde. Een econoom als Stiglitz geeft goed aan hoe met name globalise-
ring arme landen achter stelt bij ontwikkelde landen (Stiglitz, 2006). Maar toch is er, ook in 
veel zich ontwikkelende landen - als China en India -, onmiskenbaar sprake van groei van de 
materiële welvaart. 
Het is dus niet zo gek dat mensen er op vertrouwen dat een manier van aanpak die lange tijd 
zo succesvol was, ook succesvol zal blijven. Rationeel mag dan gelden “resultaten uit het 
verleden bieden geen garantie voor de toekomst”, maar emotioneel is toch het dominerende 
gevoel dat een dergelijk succes zich voortzet naar de toekomst.  
Daar komt bij dat binnen het economische kader normaal gesproken onvergelijkbare zaken 
toch vergelijkbaar worden, namelijk door ze af te meten naar de kosten die ermee gepaard 
gaan. Ze worden hiermee immers op één schaal (die van monetaire grootheden) geprojec-
teerd, en worden zo onderling vergelijkbaar. Deze eigenschap blijkt zo populair, dat uit het 
oog kan worden verloren dat er andere waarden zijn, dan de waarde van geld. Een groeiend 
aantal mensen lijkt alleen nog oog te hebben voor de financiële waarde. Kijk maar eens hoe 
het economisch denken onze zorgsector aan het uithollen is. Maar ook in het milieudebat 
vinden we dit terug. De milieuscepticus Lomborg bijvoorbeeld wijst er op dat het geld, dat we 
nu besteden aan klimaatbeleid veel beter besteed zou kunnen worden aan andere, dringen-
de problemen van deze tijd (schoon drinkwater, sanitaire voorzieningen), en hij is niet de 
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enige (Lomborg, 2001, p 318). Een poging om ook nadelige economische effecten van de 
toekomst in de afweging van nu te verdisconteren (netto-contant te maken), zoals onderno-
men door Nicholas Stern (Stern, 2006), is in feite dan ook een poging om milieubeleid te 
voegen naar het economische afwegingsschema dat breed wordt gehanteerd. Dat hij daar-
mee vooralsnog niet succesvol is lijkt meer verband te houden met het feit dat hij niet kan 
aangeven wie die kosten moeten dragen, en hoe de benodigde fondsen kunnen worden vrij-
gemaakt, dan aan het feit dat hij geen transparante, economische afwegingen maakt. Ook 
zijn critici blijven zich op het economisch vlak bewegen, met hun kritiek dat Stern een te lage 
rentevoet gehanteerd zou hebben (Singer, 2006  & Lomborg, 2007). 
Een waaier van artikelen laat overigens zien dat bij veel milieu afwegingen economische 
overwegingen de doorslag geven (zie bijlage B).  
Duurzaamheidsaspecten zijn wat dit betreft altijd in het nadeel, aangezien toekomstige effec-
ten altijd in waarde dalen, als ze ‘netto contant’ gemaakt worden. Een dalende rentevoet, 
zoals we nu zien, vermindert overigens dit effect van ‘future discounting’. Ter illustratie van 
deze stelling citeer ik de titels van een aantal artikelen die de afgelopen periode in de kran-
ten verschenen en die zijn ontleend aan de database met artikelen, beschreven in bijlage B: 
 

• In Kopenhagen gaat het vooral om geld    - NRC 20091207 

• Klimaatverdrag werkt alleen als het de betrokkenen ook iets - NRC 20090923 

oplevert 

• Crisis op langere termijn slecht voor milieumaatregelen  - NRC 20090522 

• Verbod op vieze bestelauto’s in binnensteden uitgesteld - AD    20090509 

• Advies: milieu mag politiek niet hinderen   - NRC 20090222 

• Vliegtaks mogelijk afgeschaft     - NRC 20090206 

• Kredietcrisis wakkert verzet tegen milieuplan aan  - NRC 20081016 

• Klimaatbelasting slecht voor Canada    - NRC 20080913 

• Vuile vrachtwagen blijft welkom in schone zone   - NRC 20080802 

• Europa is bang voor oneerlijke concurrentie   - NRC 20080707 

• Producent zware auto’s ontzien bij reductie CO2  - NRC 20080417 

• De moraal valt niet te berekenen    - NRC 20080328 

• Industriebelangen boven Kyoto-doel gesteld   - NRC 20071102 

• Klimaatbeleid jaagt burger op kosten    - NRC 20070428 

• Milieu spelbreker op autofeest Genève    - NRC 20070307 

• Wie aan geld denkt heeft geen andere mensen meer nodig - NRC 20061125 

• China offert milieu aan hoge groeicijfers    - NRC 20061123 

• Zware auto rijdt Kyoto omver     - NRC 20060523 

• De markt zorgt niet voor deugden    - NRC 20060513 

• Milieunormen aangepast voor groei Schiphol   - NRC 20060412 

• Economische XTC      - NRC 20060225 

• Breed verzet tegen zuinige woning    - NRC 20060215 

• Growth trumps Climate Change     - NPC 20051206 

• Geen rem op het verkeer     - NRC 20040827 

  
Opvallend is dat telkens weer prioriteit wordt gegeven aan economische afwegingen, boven 
duurzaamheidsoverwegingen. Onderzoeker Davidson (Davidson, 2009) trekt een parallel 
met de discussie die aan het eind van de negentiende eeuw in de zuidelijke staten van de 
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Verenigde Staten woedde over de afschaffing van de slavernij. Toen werden ook economi-
sche argumenten aangevoerd tegen de afschaffing van de slavernij. 
 
Er zijn meer pogingen gedaan om milieuaspecten binnen het domein van de economie te 
trekken. Een belangrijke poging was die van de Nederlander Roefie Hueting (Hueting,1974). 
Hij introduceerde het begrip ‘Sustainable National Income’ (SNI), waarbij, in tegenstelling tot 
het gebruikelijke Gross Domestic Product (GDP) of National Income (NI), milieuwinst en -
schade ook worden gekwantificeerd, en in het geval van schade met een negatief teken 
wordt verdisconteerd. Het SNI geeft dus een juister beeld van de werkelijke ontwikkeling van 
een samenleving, bezien over een langere periode, dan het GDP, waarin bijvoorbeeld het 
opruimen van milieuschade ook wordt gezien als een positieve bijdrage. 
Als hoofd van de afdeling Milieustatistiek van het CBS, heeft Hueting er voor geijverd om 
naast het GDP ook het SNI als kengetal te hanteren. Het is tekenend voor de situatie dat 
afgezien van een enkel jaar, deze gewoonte niet is ingeburgerd, niet in Nederland en inter-
nationaal (World Bank, UN) al helemaal niet, ondanks moedige pogingen daartoe van de 
econoom Herman Daly (Daly, 1996). Overigens werkt het CBS, samen met de planbureaus, 
nu (vanaf 2008) aan een duurzaamheidsmonitor.  
 
5.2.1 Macro indicatoren voor welvaart, welzijn en w elbevinden 
De meest gebruikte maat voor de welvaart van landen is het Nationaal Inkomen per inwoner 
(internationaal spreekt men meestal van GDP/capita). Op deze maat is veel kritiek geuit: 
 

• Het GDP/capita zegt weinig over het welbevinden van de burgers. 
• Het GDP zegt niets over de verdeling van resultaten van de productie over bevol-

kingsgroepen. 
• Het GDP verdisconteert feitelijk alleen maar historische kosten, nodig om de produc-

tie te realiseren. Toekomstige kosten om nadelige effecten van de productie zelf of 
van de producten (energieverbruik, afval) op te vangen blijven buiten beschouwing. 

 
Van verschillende kanten zijn pogingen gedaan om te komen tot een betere maat, die de 
manco’s van het GDP/capita ondervangt of vermindert. In Nederland heeft Hueting (Hueting, 
1974) pogingen gedaan om een “groen GDP” geaccepteerd te krijgen. Als leerling van Jan 
Tinbergen en Jan Pen (Pen, 1977) ontwikkelde hij het begrip “duurzaam Nationaal Inkomen”, 
waarin het tot dan toe gehanteerde Nationaal inkomen werd gecorrigeerd voor negatieve, 
eventueel toekomstige effecten. Hij was jaren lang hoofd van de afdeling Milieustatistiek van 
het CBS, in welke periode het hem lukte om deze maat ook daadwerkelijk te berekenen en 
daar aandacht voor te vragen. Hij kwam echter in conflict met ‘de politiek’ die, zeker in de 
periode 1994 – 2000 liever uitging van de gedachte dat juist economische groei nodig was 
om effectieve milieuzorg te kunnen bekostigen. In belangrijke mate komt deze controverse 
neer op verwarring over de begrippen die ik onderscheid als milieubeleid, gericht op ‘leef-
baarheid’ en beleid gericht op ‘duurzaamheid’. Hueting probeerde voor beide effecten te cor-
rigeren, maar de politiek dacht feitelijk vooral aan “leefbaarheid”, ook al wekte men de indruk 
dat het ook om ‘duurzaamheid’ ging. Na het jaar 2000 (en eigenlijk al lang daarvoor) verslap-
te de politieke aandacht voor het DNI. 
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GDP/capita 
Het GDP/capita is onverminderd populair als het gaat om internationale vergelijkingen, en als 
doel van nationaal beleid. De reden hiervoor stoelt op twee zaken: 
 

• De grootheid is relatief eenvoudig te berekenen en leidt op zichzelf tot weinig ver-
schillen van inzicht. 

• De grootheid reflecteert economische groei en dit wordt door velen gezien als wense-
lijk, zonder daarbij aandacht te schenken aan negatieve effecten, vooral niet als deze 
in de toekomst liggen. 

 
Toch zijn er in de loop der tijd verschillende alternatieve maten ontwikkeld die proberen een 
beter inzicht te geven van het feitelijke welbevinden en die daarbij soms ook toekomstige 
schade verdisconteren. In het navolgende laat ik een aantal van deze alternatieve maten de 
revue passeren. 
 
Human Development Index (HDI) 
De HDI vormt een combinatie van GDP/capita, levensverwachting en alfabetiseringsgraad 
van volwassenen. Deze maat wordt gehanteerd door de UN-UNDP en geeft een beperkt 
inzicht in de mate van ontwikkeling van een land. Nadeel is dat ecologische ontwikkelingen 
hierbij geen enkele rol spelen. De waarde van de HDI varieert tussen 0 en 1. Ontwikkelde, 
geïndustrialiseerde landen hebben alle een HDI van 0,85 of hoger (West-Europese landen, 
de USA en Australië hebben alle een HDI van > 0,95). Daaronder (HDI<0,7) treffen we voor-
al kleine eilandstaten en landen uit Afrika. Helemaal onderaan staan de armste (zonder uit-
zondering Afrikaanse) landen, met een HDI < 0,4. 
 
Genuine Progress Indicator (GPI) 
Deze grootheid werd binnen UN geledingen geïntroduceerd omstreeks 1990, om ook duur-
zaamheidaspecten te reflecteren. Ze doet dit door rekening te houden met de mogelijkheid 
om een economische activiteit ook voor onbepaalde tijd te kunnen voortzetten.  
Er wordt gecorrigeerd voor factoren als inkomensverdeling en houdt rekening met huishou-
delijk werk en vrijwilligerswerk. De kosten van misdaad en vervuiling worden afgetrokken. 
Minstens 11 landen hebben hun GDP over een langere periode (achteraf) berekend. Daaruit 
blijkt dat voor Europese landen en de USA er sprake is van teruggang van de GPI’s sinds 
1975. Deze indicator lijkt nog het meest op het Duurzaam Nationaal Inkomen, zoals voorge-
steld door Hueting. 
 
Index of Sustainable Economic Welfare (ISEW) 
Ook bij deze maat wordt het GDP gecorrigeerd voor inkomensverdeling en kosten van ver-
vuiling en andere niet-duurzame kosten. Daarmee vertoont deze maat veel overeenkomst 
met de GPI. De eerste poging om een dergelijke maat te introduceren werd in 1989 gedaan 
door Herman Daly en John B. Cobb. Later brachten anderen er verfijningen in aan. 
 
Sustainable Society Index (SSI) 
Deze grootheid wordt tweejaarlijks voor 151 landen berekend en gepubliceerd door de 
Sustainable Society Foundation (gevestigd in Nederland). Ze is gebaseerd op maar liefst 22 
indicatoren, uit de groepen: 
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• Persoonlijke ontwikkeling 
• Gezonde leefomgeving 
• Gebalanceerde maatschappij 
• Duurzaam gebruik van grondstoffen 
• Duurzame wereld 

 
Van 2006 tot 2008 zien we een verbetering in de sfeer van persoonlijke ontwikkeling, van 
werkgelegenheid en publieke schulden (lager), dankzij een wereldwijde economische groei 
(die overigens in 2008 omsloeg in een recessie). Daar staat tegenover dat het aandeel re-
newable energie in een alsmaar groeiende energiebehoefte dalende is. Ook de emissie van 
broeikasgassen nam verder toe, strijdig met de afgesproken doelstellingen.  
In veel landen zien we eveneens het verder uiteenlopen van inkomensverschillen. Tenslotte 
blijft ook de score voor hergebruik van afval (waste recycling) op een laag niveau. 
 
Environmental Performance Index (EPI) 
Deze indicator houdt rekening met 25 indicatoren uit de groepen: 

• Gezonde leefomgeving 
• Luchtverontreiniging 
• Waterkwaliteit 
• Biodiversiteit en habitat 
• Natuurlijke grondstoffen 
• Klimaatverandering 

 
De grootheid levert getallen op tussen 39,1 (Niger) en 95,5 (Zwitserland). Het valt op dat 
Nederland relatief laag scoort (78,8), terwijl de meeste andere West-Europese landen ruim 
boven de 80 scoren. Het blijkt dat Nederland vooral slecht scoort op het onderdeel “ecosys-
tem vitality” (59,4)  
De echte waarde van deze indicator ligt echter niet in de numerieke waarde er van maar in 
de onderliggende factoren en prestatie-metriek.  
De grootheid wordt berekend door een samenwerkingsverband van Yale University, de Co-
lumbia University, het World Economic Forum (Switzerland) en Het EU Joint Research Cen-
tre. 
  
Happy Planet Index (HPI) 
Deze indicator is ontwikkeld om zo goed mogelijk menselijk welbevinden in kaart te brengen. 
Hij wordt samengesteld uit indicatoren voor: 

• Tevredenheid (Life satisfaction) 
• Levensverwachting 
• Ecologische voetafdruk (ecological footprint) 

 
“Tevredenheid” wordt ontleend aan de “Gallup World Poll”. En aan de “World Values Survey”. 
Levensverwachting zijn internationaal erkende getallen, beschikbaar via de UN. De “ecologi-
cal footprint” wordt berekend volgens de methodologie die Mathis Wackernagel en William 
Rees voorstelden in hun artikel, uit 1996 (Wackernagel & Rees, 1996). In 2005 werd de eco-
logische voetafdruk voor de rijke OECD landen vastgesteld op 6 ha/inwoner. Zou de hele 
wereldbevolking dezelfde ecologische voetafdruk hebben, dan zou het landoppervlak op drie 
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keer zo groot moeten zijn dan het feitelijk is (de rijke landen hebben dus hun hoge levens-
standaard ten koste van de arme landen). 
Ook de HPI wordt onderhouden door een stichting: New Economics Foundation (NEF: 
http://www.neweconomics.org/gen/), opgericht in 1986, in de UK. 
 
We moeten concluderen dat er intussen vele indicatoren bestaan die op de één of andere 
wijze uitdrukking geven aan de houdbaarheid van een ontwikkeling (sustainability) en/of aan 
het effect, in termen van welbevinden van de inwoners van een bepaald gebied of land.  
Toch worden ze buiten een beperkte kring van aanhangers niet gebruikt. De mainstream van 
economen, beleidsmakers en politici richt zich toch veelal op de weliswaar uiterst beperkte, 
maar wel simpele grootheid GDP/capita, om vooruitgang te meten en onderlinge vergelijkin-
gen tussen landen te maken. 

5.2.2 Economie en verdeling van schaarste 
De conclusie van dit alles is dat de moderne samenleving een duidelijke voorkeur vertoont 
om afwegingen te maken binnen het kader van de gevestigde economie. Slechts enkele 
economen (Stiglitz, 2006  &  Layard, 2005  &  Daly, 1996) wijzen er op dat het toepassen 
van de principes van de economie lang niet altijd samenvalt met “rechtvaardigheid” (Stiglitz, 
2006) en met “geluk” (Layard, 2005). Ze lijken vooralsnog weinig invloed te hebben. 
Dat betekent dat duurzaamheidsbeleid, dat een voelbare aanslag doet op onze economie of 
economische ontwikkeling, het zal afleggen tegen het “primaat van de economie”. 
De vraag is of dat erg is. Om die vraag te beantwoorden moeten we terug naar de wortels 
van onze ethiek en moraal en wellicht naar de vraag waarin mensen de zin van hun leven 
vinden. 
 
Reeds Keynes dacht na over de toekomst van het jaar 2030, in een essay met de titel “Eco-
nomic Possibilities of our Grandchildren”. Daarin wees hij op de neiging van het kapitalisme 
om te groeien. Toch gaf de “wet van de verminderde meeropbrengst” aan dat de natuur haar 
rijkdom spaarzamer zou afstaan, naarmate zij meer werd gecultiveerd. De stijging van de 
productiviteit kan echter groter zijn dan de teruggang in opbrengst. Door de gestage toena-
me van de productiviteit zou de economie van een kunde, van hoe om te gaan met schaars-
te, omslaan in een theorie van hoe we beschikbare tijd zinvol kunnen besteden. Hoe groot 
het genie van Keynes ook was, de beperkingen die we nu onder ogen moeten zien, heeft hij 
niet voorzien. We waren een flink eind op weg, tot we ontdekten dat er andere remmen zijn 
op economische groei: negatieve bij-effecten van economische activiteit (leefbaarheid) en 
beperktheid van natuurlijke hulpbronnen (duurzaamheid).  
Die toenemende schaarste aan hulpbronnen kan overigens een ontwrichtende werking heb-
ben op onze wereldsamenleving. We zagen al dat toen de olieproductie moeite had om de 
consumptie bij te houden, de prijzen van olie tot grote hoogte stegen, zelfs in een situatie dat 
er nog voor jaren voorraden in de grond zat. Prijzen die uitstijgen boven de kostprijs (de reë-
le kosten van winning en verwerking) leiden tot kapitaalsoverdrachten van consumerende 
landen naar grondstofrijke landen. Collier en Hoefler spreken in dit verband van ‘natural re-
source rents’ (Collier & Hoefler, 2005). Feitelijk betekent dit dat de zeggenschap over pro-
ductiemiddelen over gaat in handen van de (elite van) de grondstofproducerende landen. 
Maar er is méér. In deze landen blijken de inkomsten uit grondstoffen vaak bij een kleine 
groep terecht te komen. De grote massa deelt er maar mondjesmaat in. Dat leidt tot sociale 
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spanningen en instabiliteit. Kijk naar een land als Nigeria. Wanneer de “natural resource 
rents” meer dan 10 % bedragen van het GDP blijken landen slecht te scoren op een schaal 
die de mate en kwaliteit van democratie uitdrukt. Sommige auteurs spreken in dit verband 
van de ‘the curse of natural resources’. Verrassend is ook de ontdekking dat hoge ‘natural 
resource rents’ de groei van het GDP in democratieën meer aantasten (Hollandse ziekte) 
dan in autocratisch bestuurde landen. 
Waar er geen sprake is van ‘natural resource rents’, blijken democratieën het in economisch 
opzicht juist beter te doen dan autocratieën. Optredende schaarste van grondstoffen heeft 
dus belangrijke gevolgen voor de sociale (in)stabiliteit. Zo beschouwd zou de instabiliteit van 
Arabische landen wel eens juist het gevolg kunnen zijn van, en in stand worden gehouden, 
doordat ze beschikken over grote olievoorraden. 
 
 
5.3 Synopsis van hoofdstuk 5 
 
De hele geschiedenis van de economie laat zien dat steeds de ‘behoeften’ van mensen lei-
dend zijn, en dat deze behoeften geen constante zijn, maar groeien en praktisch onbegrensd 
lijken. Remmende factoren, als gebrek aan landbouwgrond en onrechtvaardige verdeling 
deden zich voor, maar werden overwonnen of omzeild. De constante blijft een immer groei-
ende wereldbevolking, waarvan een deel een vrijwel ongeremde consumptiegroei realiseert 
en het andere deel zich inspant om hetzelfde te bereiken. De ‘motor’ hier achter is een ge-
staag toenemende productiviteit, maar óók scheefgroei in welvaart, waardoor het profijt van 
productie en grondstoffen in belangrijke mate toevalt aan de groep ‘ontwikkelde landen’. 
 
Milieuwaarden blijken moeilijk in het economisch systeem te verdisconteren. Pogingen daar-
toe werden weliswaar ondernomen, maar bleken tot nu toe niet erg aan te slaan. Het resul-
taat is dat economische prikkels blijven sturen in een richting waarbij uiteindelijk tegen “harde 
grenzen” zal worden aangelopen. 
Daar komt bij dat mensen de neiging hebben om gedragsafwegingen bij voorkeur (en het lijkt 
wel steeds meer) te maken op grond van economische motieven en minder op mo-
reel/ethische gronden. 
Kritische economen signaleren dat de traditionele economische praktijk ons stuurt in de ver-
keerde richting van schade in vooral ontwikkelingslanden voor ‘toekomstige generaties’. Er 
zijn geen tekenen dat de economie wat dit betreft toe is aan een ‘paradigma shift’. 
Het schaarser worden van bepaalde natuurlijke hulpbronnen zal leiden tot prijseffecten en 
daarmee gepaard gaande kapitaalsoverdrachten die een destabiliserend effect zullen heb-
ben.  
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6 ETHIEK VAN DUURZAAMHEID 
 
In hoofdstuk 4 ging het om feitelijk vertoond gedrag van mensen en de drijfveren daarvoor. 
Hoofdstuk 5 gaat over institutionalisering van dat gedrag, binnen onze moderne economie. 
Men spreekt in dat verband wel van ‘homo-economicus’. 
Er zit echter ook een normatieve kant aan menselijk gedrag: gedrag dat wordt ingegeven 
door diepere drijfveren als instinct en moraal. Bepaalde gedragsparameters uit hoofdstuk 4 
kunnen ook worden beschouwd als ‘instinctief’ (niet door de ‘wil’ gestuurd), maar hoe zit het 
met de morele drijfveren van gedrag? Dat is de vraag die ons in dit hoofdstuk bezig houdt. 
 
Bij het begrip ‘duurzaamheid’ gaat men er vaak als vanzelfsprekend van uit dat het streven 
naar een duurzame samenleving ‘goed’ is. Tegen welke prijs is een discussie van geheel 
andere aard. Dat is een kwestie van economie. Hierin lopen ethische en economische over-
wegingen door elkaar; een verschijnsel dat op vele terreinen valt waar te nemen. Soms lijkt 
het wel of het economisch denken in de plaats is gekomen van ethiek en moraal: Als iets 
economisch gunstig is, dan moet het wel ‘goed’ zijn. Onder andere de socioloog Dirk Geldof, 
docent en gastprofessor in Antwerpen, laat in zijn boek “We consumeren ons kapot” (Geldof, 
2007) zien hoe het economisch denken steeds meer de plaats in neemt van morele overwe-
gingen.  
Maar is dat wel zo? En waartoe leidt door economische overwegingen gestuurd gedrag ons? 
Dit is voldoende reden om de principiële vraag te stellen naar de ethische grondslagen van 
ons handelen, in het bijzonder waar dit het begrip ‘duurzaamheid’ betreft.  
 
Een ethische beschouwing over duurzaamheid kan goed starten met een interview dat Do-
minque Bourg (filosoof, milieukundige, en directeur van het Instituut voor de politiek van 
landgebruik en de menselijke omgeving, van de universiteit van Lausanne) gaf in Research 
EU, 1 juni 2007: “Towards a planet-wide ethics”.  
 
 
6.1 Dominique Bourg 
 
Bourg houdt zich bezig met de ethiek van duurzame ontwikkeling (Bourg, 2007). Hij stelt dat 
een ethiek die is gebaseerd op de morele regel “behandel anderen zoals je zelf behandeld 
zou willen worden” (een variant op de categorische imperatief van Kant) niet voldoet. Een 
dergelijke ethiek is gebaseerd op “nabijheid” en “wederkerigheid”. Hedendaagse problemen 
manifesteren zich “op afstand”, zowel in ruimte (andere kant van de wereld) als in de tijd 
(toekomstige generaties). Ook het principe van “als ieder het beste voor zichzelf zoekt, is dat 
ook het beste voor de maatschappij” (De ‘Invisible Hand’ van Adams) gaat niet op in een 
situatie van schaarste (zie: Tragedy of the commons, Hardin, 1968). 
We dienen nieuwe manieren te vinden voor politieke en economische regulering. 
Kijk bijvoorbeeld naar het beprijzen van schade veroorzakend gedrag. Bourg blijkt groot 
voorstander van bijvoorbeeld CO2-belasting. Hij constateert echter dat ook dat niet genoeg is. 
We ontkomen er uiteindelijk niet aan dat we onze leefstijl moeten aanpassen.  
De rol van markten is om de economie te stimuleren. Maar we kunnen prijsvorming niet ge-
bruiken als basis voor nieuwe ethische waarden die een ‘global society’ vereist. 
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Als je je dat eenmaal realiseert, dan begrijp je dat politici liever hun toevlucht nemen tot de 
illusie van “technologische ontwikkeling” die onze problemen wel zal oplossen. 
Politici lijken op Chamberlain, de Britse premier die in München met Hitler onderhandelde. 
Chamberlain deed alles om een oorlog te voorkomen en zijn eer te redden. Uiteindelijk kreeg 
hij een oorlog én hij verloor zijn eer! De huidige politici proberen een milieuramp af te wen-
den zonder daarvoor een economische of politieke prijs te betalen. Als je zo door gaat, zal 
die ramp zich uiteindelijk toch voltrekken, ten koste van een hoge prijs. 
 
Er lijken geen grenzen te bestaan aan consumptie of, nog ruimer aan de natuur (Benammar, 
2005). Mensen lijken gepreoccupeerd door de behoefte steeds meer te willen (mimetische 
behoefte). Als we zo doorgaan zal er allerminst sprake zijn van een stabiele samenleving.  
Ghandi zei al: “De aarde brengt voldoende voort voor ieders behoeften, maar niet voor ie-
ders hebzucht”. 
 
Politici moeten het eens worden over grenzen die we moeten stellen aan onze levensstijl. 
Maar hoe doe je dat? Welke democratische middelen heb je daarvoor? Hoe leggen we ons-
zelf beperkingen op? Die vragen moeten beantwoord worden. Maar welke politicus durft pijn-
lijke beslissingen te nemen waarvan de voordelen pas over een eeuw, of langer, zichtbaar 
worden? 
 
Hiermee zijn enkele belangrijke zaken benoemd: 
 

• Klassieke ethiek gaat uit van wederkerigheid en nabijheid. Een duurzaamheidsethiek 
kan hieraan niet voldoen. Wat is dan wel de grondslag voor een duurzaamheids-
ethiek? 

• De menselijke behoeften lijken onverzadigbaar maar hebben consequenties voor de 
generaties die na ons komen. Is het wenselijk dat we onszelf beperkingen opleggen 
en hoe bereiken we dat? Is daar een persoonlijk motief voor te geven of moet dat via 
overheidsinterventie? 

• Als het via overheidsinterventie moet, dan loop je op tegen het probleem dat dergelij-
ke politieke beslissingen als ‘pijnlijk’ worden ervaren. Welke politicus wil dergelijke 
pijnlijke beslissingen nemen, waarvan de gevolgen achter de horizon van de tijd lig-
gen? 

 
Dit stelt de indringende vraag naar de basis van ons ethisch handelen. 
 
De basis van ons ethisch handelen ligt besloten in onze evolutionaire geschiedenis. De 
mens had nooit kunnen evolueren als hij niet was toegerust met een inslag van zorg voor 
anderen en samenwerking (Verplaetse, 2008 & Waal, 2009). Daar kun je echter nog vele 
kanten mee op. Tot welke moraal (handelingsnormen) geeft dat aanleiding wanneer we het 
hebben over duurzaamheid (begrepen als ‘middel’, niet als ‘doel’)? 
 
De deontologische benadering (categorische imperatief) waarvoor Kant de grondslag legde - 
met de pretentie van universaliteit - werkt in deze context niet en het utiliteitsprincipe, ge-
grondvest door Jeremy Bentham en John Stuart Mill, nog minder (zo dat al überhaupt als 
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ethisch grondprincipe kan werken). Er is immers geen sprake van nabijheid en wederkerig-
heid. 
Het utiliteitsprincipe zou overigens tot vreemde conclusies kunnen leiden. Het stelt dat iets 
‘goed’ is als het bijdraagt aan vergroting van het ‘geluk’ van zoveel mogelijk mensen (of alle 
voelende, maar niet noodzakelijk zelfbewuste wezens, wanneer men de grens niet strikt bij 
de mens wil trekken). Als we voor het gemak voorbijgaan aan de moeilijkheid van een opera-
tionele definitie van ‘geluk’, dan zou men de volgende redenering kunnen volgen. 
 

Gegeven dat de wereldbevolking verder toe zal nemen, dan hebben we het over het 
“geluk” van de mensen die nu leven èn van hen die hierna zullen leven. De toekom-
stige generaties zullen veel groter in getal zijn dan de huidige wereldbevolking. Ge-
geven dat eens de natuurlijke voorraden zullen opraken en dat daarmee het niveau 
van leven (geluk) drastisch zal dalen, zou het wel eens kunnen zijn dat het nu ver-
sneld opmaken van de natuurlijke hulpbronnen een hoge geluksbeleving geeft aan 
hen die nu leven, terwijl de directe nakomelingen, waarvan het aantal geringer zal zijn, 
worden geconfronteerd met een wereld ontdaan van zijn eindige, natuurlijke hulp-
bronnen. 
Het alternatief zou zijn een beperking nu, waardoor het langer duurt voor de natuurlij-
ke grenzen worden bereikt. In die tijd groeit de wereldbevolking verder door, op een 
lager leefniveau, maar wel met een aanzienlijk groter aantal mensen, dat later met 
een drastische verslechtering van hun leefomstandigheden wordt geconfronteerd. 
Men zou hieruit een voorkeur kunnen afleiden voor het zo snel mogelijk consumeren 
van wat de natuurlijke bronnen ons te bieden hebben, omdat zo het principe van het 
grootste “geluk” voor zoveel mogelijk mensen is gediend. 

 
Deze uitkomst zal door weinigen als acceptabel worden gezien. Daarmee kunnen we een 
utilitaristische aanpak als afgedaan beschouwen. De vraag blijft staan ‘is er een goed verde-
digbaar principe aan te geven, dat ons leidt in ons gedrag met betrekking tot toekomstige 
generaties?’.  
 
Een praktische vorm van utilitaristisch denken heeft vorm gekregen in het economisch den-
ken: Iets is ‘goed’ als het economisch gunstig/verantwoord is. Op individueel niveau zien we 
dit terug in het nastreven van een zo hoog mogelijk inkomen (waarop wellicht de term “hedo-
nisme” van toepassing is), op nationaal niveau naar een zo hoog mogelijk GDP. Verschillen-
de auteurs hebben er op gewezen dat bij het GDP zowel het aanrichten van milieuschade 
(vervuiling van grond en oppervlaktewater), als het later weer oplossen van het ontstane mi-
lieuprobleem (eliminatie), het GDP doen toenemen. Roefie Hueting (Hueting, 1974) en Wou-
ter van Dieren (Dieren, 1995) en in de VS Herman Daly (Daly, 1996) hebben hierop gewezen 
en pogingen gedaan om een aangepast GDP (Duurzaam Nationaal Inkomen) te introduce-
ren. Daarin worden negatieve effecten (nu en op termijn) ook als zodanig gewaardeerd. De 
‘politiek’ bleek voor deze aangepaste maat echter weinig tot geen belangstelling te hebben; 
Het GDP blijkt onverminderd populair.  
 
Wat valt er dan wél te zeggen over een ethiek van “duurzaamheid”?. 
Duurzaamheidskwesties kunnen we beschouwen als een zaak van ‘rechtvaardigheid jegens 
toekomstige generaties’; het is naar zijn aard “intergenerationeel”. 



 71 

We dienen daarbij duidelijk onderscheid te maken tussen morele plichten en ethische waar-
den (Habermas). De vraag naar “het goede leven” kunnen we onderscheiden in drie niveaus: 

• de ethische vraag naar het wenselijke (goede) 
• de morele vraag naar het rechtvaardige 
• de pragmatische vraag naar het mogelijke 

 
Moraal handelt over plichten en neemt de vorm aan van handelingsnormen. 
Morele normen beoordelen we op hun rechtvaardigheid, eerlijkheid en onpartijdigheid. 
Ethiek daarentegen gaat over idealen, doelen en belangen. Ze geeft aan waar men naar 
streeft (waarden). Ethische waarden beoordelen we naar de mate waarin ze inspirerend, de 
moeite waard zijn en of ze een authentieke interpretatie vormen van onze (individuele of col-
lectieve) identiteit. 
 
‘Duurzame ontwikkeling’ kan men dus samengesteld denken uit ‘duurzaamheid’ als interge-
nerationeel rechtvaardigheidscriterium en ‘ontwikkeling’ als intergenerationeel idee van ‘het 
goede leven’. Duurzaamheid is daarbij de norm of randvoorwaarde, het is geen doel, en als 
norm impliceert het vooral dat we dingen nalaten. 
De vraag moet worden gesteld of duurzaamheid als norm kan worden geëffectueerd. De 
praktijk leert dat beleid, gericht op deze duurzaamheid, nauwelijks leidt tot (geaccepteerde) 
normen en dat (tussen)resultaten tot nu toe ver achterblijven bij de gestelde doelen. 
 
 
6.2 Risico en voorzorg 
 
Risico’s zijn kansen op onzekere, maar negatief gewaardeerde, toekomstige gebeurtenissen. 
Een risicowaardering is daarom adequaat, zolang degene die de risico’s waardeert en neemt 
dezelfde is als wie de gevolgen van een mogelijke negatieve uitkomst moet dragen. Risico’s 
voor eigen rekening: prima. 
Met betrekking tot toekomstige generaties werkt dit principe dus niet. Daar komt men niet 
verder dan het “voorzorgprincipe” (precautionary principle). Maar op dit principe is ernstige 
kritiek te leveren (Sunstein, 2005, Fischhoff, 1984). 
Bij voorvallen met een wetenschappelijk voorspelbare onzekerheid hebben duurzaamheids-
en leefbaarheidsproblemen dus elk hun eigen handelingsprincipe: 

• Duurzaamheid - voorzorgprincipe 
• Leefbaarheid    - risico analyse 

 
In het debat blijken de begrippen ‘leefbaarheid’ en ‘duurzaamheid’ vaak niet goed onder-
scheiden te worden en lopen ze vaak door elkaar. 
 
Als een intergenerationele normethiek geen adequate gedragssturing oplevert en het utilita-
risme geen uitweg biedt, wat werkt dan wel? De Nederlander Visser ’t Hooft behandelt deze 
vraag in zijn boek ‘Het recht van de toekomst’ (Visser ’t Hooft, 2006).  
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6.3 Visser ‘t Hooft 
 
De “ecologische voetafdruk” (Wackernagel & Rees, 1996) van de mens bleek in 2006 al 20% 
groter dan de biologische draagkracht (volgens het World Wildlife Fund)5. Met onze huidige 
leefwijze leggen wij een steeds groter beslag op de hulpbronnen van onze planeet en bren-
gen daarmee de levenskansen voor velen die nu leven al in gevaar.  
Zie hier het probleem dat ons voor een moreel dilemma stelt: Waarom zouden we nu hande-
len, terwijl de (positieve) effecten daarvan pas véél later (bijvoorbeeld na méér dan 50 jaar) 
zichtbaar zullen worden? 
 
We kunnen uitgaan van het begrip ‘duurzaamheid’, zoals geformuleerd in het WECD rapport 
“Our Common Future (United Nations-WECD, 1987): 
 

“Sustainable development is development that meets the needs of the present with-
out compromising the ability of future generations to meet their own needs”. 

 
We gaan hier nu niet in op de vraag wat nu precies die ‘behoeften’ zijn (tot welk niveau in de 
piramide van Maslov willen we gaan? En in welke mate zijn die behoeften materieel?, maar 
we volgen de gedachtenlijn van de schrijver. 
 
Niemand zal publiekelijk pleiten voor een ecologisch ‘apres nous le déluge’”; duurzaamheid 
als richtlijn wordt door niemand betwist. Het is een rationele constructie, die stoel op een 
morele intuïtie”. Maar er valt echter méér over te zeggen. 
Ten aanzien van wie moeten wij - de nu levenden - naar rechtvaardigheid streven, waar we 
toch te maken hebben met een ‘vormeloze massa’ (toekomstige generaties) die voorts ‘in de 
tijd geen einde kent’?. 
Je zou kunnen stellen dat het niet om ‘personen’ gaat, maar om ‘leefplaatsen’. Zo be-
schouwd hoort geboortebeperking dan wel degelijk tot het arsenaal van duurzaamheids-
politiek. (Visser ’t Hooft, 2006, p 15) 
 
Het gaat dus om de mens die er (nog) niet is. In ónze verhouding tot hém ligt de kern van het 
morele probleem. Is het geen vreemde zaak, zich het lot van nog niet bestaande, volstrekt 
naamloze mensen, aan te trekken? 
Waar het om gaat is of de belangen van mensen onze (voor)zorg kunnen opeisen, nog voor-
dat hun dragers tot bestaan zijn gekomen. 
Eerst maakt de auteur duidelijk dat een motief voor duurzame ontwikkeling niet gevonden 
kan worden in zoiets als de ‘intrinsieke waarde’ van de natuur. Die waarde bestaat namelijk 
alleen maar in de perceptie van mensen. 
Klassieke ethische stelsels zijn gebaseerd op gelijktijdigheid en wederkerigheid tussen men-
sen. Een daarop gebaseerde ethiek schiet in het onderhavige geval te kort, want er bestaat 
een fundamentele asymmetrie tussen de subjecten. 
  

                                                 
5 In haar “Living Planet Report 2010” komt het World Wildlife Fund uit op een factor 1,5. 
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Hoe verbreed je de scope van ethisch handelen, waar een moreel appel (dat zich altijd richt 
op het geweten van individuele personen; collectiviteiten hebben geen geweten) de aange-
sproken persoon er toe brengt zich van de collectieve dimensie van menselijke activiteiten 
bewust te worden, en dus van de noodzaak om samen met anderen één moreel en dus ver-
antwoordelijk subject te constitueren (Visser ’t Hooft, 2006, p 30)?  
 
Welke relatie hebben wij met de “verre mens”, ja welke relatie kunnen wij met hem hebben? 
(p33). Er is immers sprake van een volstrekte machtsasymmetrie (wij kunnen zijn levensom-
standigheden - als collectief - mede bepalen, maar hij niet omgekeerd). Wederkerigheid is 
dus uitgesloten. 
Het enige wat mensen met de toekomst bindt is de genealogische keten en de drang tot 
zelfhandhaving. Deze zijn diep verankerd in de menselijke aard, gedurende een lange evolu-
tie. 
 
Het “utilitarisme” (met grondlegger John Stuart Mill) biedt geen motief voor duurzaamheid. 
Het streven naar het maximale geluk voor zoveel mogelijk mensen loopt vast op de onmoge-
lijkheid om het te operationaliseren (hoe meet je “menselijk geluk” en hoe tel je het op?), ze-
ker waar het toekomstige generaties betreft. Elke maatschappelijke consensus ontbreekt 
omtrent de mate waarin voor zoiets vaags als “het geluk van het nageslacht” offers moeten 
worden gebracht. (Visser ’t Hooft, 2006, p39) 
Wat dit betreft biedt het gezichtspunt van John Rawls (onrecht vermijden) meer perspectief 
(Rawls, 1971). 
Niemand komt toch op het idee om toekomstige generaties voor wat hun energiegebruik be-
treft te laten terugvallen in de wereld van de boeren kar en druipend kaarsvet? We neigen er 
haast vanzelfsprekend toe onze huidige levensvorm als uitgangspunt te hanteren. De open 
vraag is echter: “Kunnen we de milieugrenzen waar we nu tegen aan lopen nog respecteren 
met behoud van onze levensvorm?” 
 
Glover heeft hierover gezegd (Glover, 1977): “Het morele besef, hoezeer ook intuïtief aan-
wezig, is niet opgewassen tegen de psychische kracht van het hier-en-nu”. 
Een andere factor die het morele besef doet verflauwen is ‘onzekerheid’; de effecten van ons 
handelen zijn niet met zekerheid aan te geven. In dat geval kan echter worden teruggegre-
pen op het voorzorgprincipe, hetgeen ook gebeurt bij klimaatbeleid: “Wanneer er een risico 
van ernstige en vooral niet-omkeerbare schade bestaat, mag gebrek aan wetenschappelijke 
zekerheid niet als een reden gelden voor het uitstellen van maatregelen” (artikel 15 uit de 
verklaring van Rio de Janeiro) (Visser ’t Hooft, 2006, p 43). Toch worden toekomstige risico’s 
stelselmatig lager gewaardeerd dan risico’s van het “hier en nu”. Visser ’t Hooft geeft daar-
van voorbeelden op p 44. Men spreekt in dit verband ook wel van ‘future discounting’. 
 
Wetenschappelijke onzekerheid m.b.t. klimaatrisico’s geeft bij sommigen aanleiding tot opti-
misme, dat het milieu veerkrachtiger zal blijken dan de meeste klimaatmodellen voorspellen. 
Aan de andere kant lijkt het wel dat “sommige mensen een veel grotere wetenschappelijke 
zekerheid verlangen, waar het risico’s betreft voor toekomstige generaties, dan in het geval 
van risico’s voor hen zelf (bijvoorbeeld in de sfeer van werkgelegenheid of gezondheid). 
(Visser ’t Hooft, 2006, p44). Hoe kunnen we de “morele afstand“ verminderen? Vraagt Vis-
ser ’t Hooft zich af (p45). 
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Daarop volgt een overzicht van wat verschillende denkers daarover hebben aangevoerd: 
• Genealogische keten (chain of being) 
• Chain of love (continuïteitsgedachte) 
• Society as a contract (Burke) 

 
John O´Neill stelt in zijn boek “Ecology, Policy and Politics” (O’Neill, 1993): 

• De huidige theorievorming is een gevolg van het hedendaagse verlies van elk gevoel 
van gemeenschap met andere generaties, met verleden en toekomst. 

• Het marktdenken is gevaarlijk voor lange/termijn belangen, en dus voor het milieu, 
omdat het naar zijn wezen geen rekening houdt met niet-economisch gearticuleerde 
behoeften, zoals die van toekomstige mensen. 

 
In soortgelijke termen liet de Nederlandse historicus Jan Romein zich uit: “Wij zijn het ver-
trouwen kwijtgeraakt deel uit te maken van een historisch proces dat de groei van rationaliteit 
en moreel besef verzekert (Visser ’t Hooft, 2006, p 65). Volgens Höffe (Höffe, 1993) is de 
grote drijfveer van deze tijd hebzucht en wel een hebzucht die in ons economische stelsel tot 
deugd is verheven (een proces dat al in de 17e en 18e begon). Frans de Waal formuleert het 
als volgt: “In de gedachte dat wij niet meer dan berekenende opportunisten zijn, schuilt het 
gevaar dat wij het dan ook worden” (Waal, 2009, p182). 
 
De Amerikaanse rechtsfilosoof Golding laat weer een volstrekt ander geluid horen. Hij pleit 
tegen zorg voor de belangen van toekomstige generaties (Golding, 1972): “We kennen de 
levensvorm van die generaties niet, we weten niet of ze dezelfde conceptie van ‘het goede 
leven’ zullen hebben als wij. Laten we ons er toe beperken voor onze directe nazaten te zor-
gen “.  
Hier kan tegenin worden gebracht dat we wel degelijk een idee hebben van hun levensvorm 
en conceptie van ‘het goede’ (namelijk niet zoveel afwijkend van die van ons). 
 
Op p 80 van (Visser ’t Hooft, 2006) staat een intrigerend citaat: 

Door de morele intuïtie van rechtvaardigheid wordt de aantasting van het milieu als 
ecologische roof gebrandmerkt, ten nadele van toekomstige populaties. Men keert 
zich tegen een achterstelling die er op kán neerkomen de fysieke levensvoorwaarden 
van die populaties in gevaar te brengen. Bij die levensvoorwaarden zijn redelijke om-
standigheden voor het krijgen van kinderen inbegrepen. Je zou kunnen zeggen: de 
natuurlijke drang tot voortplanting wordt hier als fact-of-life vóórondersteld. Daardoor 
verzekert rechtvaardigheid tussen generaties het voortbestaan van de mens op aarde. 

 
Maar is dit nu een academisch betoog of een overweging waardoor mensen van vlees en 
bloed zich laten leiden in hun gedrag? 
 
Mensen streven naar “geluk” 
Mensen zijn op zoek naar “geluk”, maar waaruit bestaat dat? Koo van der Wal geeft het vol-
gende overzicht (Wal, 2006): 

• Leven in een vriendelijke, veilige omgeving. 
• Leven met warme, intermenselijke relaties 
• Zorgen voor anderen 
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• Gevoel van zinvol te leven 
o voldoening vinden in je werk. 
o dingen doen waar men zichzelf “in kwijt kan” en daar plezier aan beleven. 
o door anderen au sérieux genomen worden en daaraan een gevoel van ei-

genwaarde ontlenen. 
o religie 

 
Richard Layard komt met soortgelijke punten, maar voegt daar nog ‘goede gezondheid’, en 
‘persoonlijke vrijheid’ aan toe (Layard, 2005, p 63). 
Boven een zekere inkomensgrens (ongeveer $ 12.000 per jaar, in 2005) blijkt het geluksge-
voel nauwelijks nog toe te nemen met inkomen of bezit. Layard beweert: “De vrije markt 
heeft geleid tot een toename van welvaart (in westerse landen), maar mag geen doel op zich 
zijn. Ze moet een middel tot geluk blijven”. 
 
In westerse landen moeten we constateren dat het streven naar verdere vergroting van de 
materiële welvaart (vergroting van het GDP), al lang niet meer gepaard gaat met een verdere 
vergroting van het gevoel van welbevinden (“geluk”). De psychologie leert ons echter dat een 
teruggang in de materiële welvaart, vooral wanneer die in relatieve zin gebeurt, ernstig zal 
bijdragen aan gevoelens van niet-welbevinden. In het voormalige Oost-Duitsland bijvoor-
beeld mag het niveau van welvaart na de hereniging objectief zijn toegenomen. In vergelij-
king met het welvarender westen ervaren de inwoners van voormalig Oost-Duitsland het toch 
als “minder”, met onmiskenbare gevolgen voor hun gevoel van welbevinden. 
 
 
6.4 Overwegingen 
 
Deze verhandeling geeft aanleiding tot de volgende overwegingen: 
 
(a) Als de notie van ‘goed’ in zijn diepste wezen is gebaseerd op een ‘gevoel’ (intuïtie) dat is 

gegrondvest in de evolutie van de mens (een gevoel van ‘geen schade toebrengen aan 
medemensen’ en een ‘wil tot samenwerking’), hoe vertaalt zich dat dan in een moraal 
(normen) voor gedrag, in het bijzonder voor gedrag met consequenties voor een toe-
komst die wij zelf (als individu) niet zullen meemaken? 

 
(b) De moderne mens is zo doortrokken van het succes van economisch denken (maximaal 

resultaat tegen minimale inspanning) dat dit economisch denken vrijwel de plaats van de 
moraal heeft ingenomen. Is hier geen sprake van frictie tussen het ‘goed’ van de econo-
mie en dat wat zich gevoelsmatig als ‘goed’ manifesteert? 

 
Ik licht dit toe aan de hand van een voorbeeld: In de Verenigde Staten bepaalde men de 
hoogte van de dijken die New Orleans tegen vloedgolven moeten beschermen op grond van 
economische afwegingen. Zo werd de verwachtingswaarde van de schade die mogelijk zou 
ontstaan bij een vloedgolf, die zich eens in de 100 jaar zich zou voordoen, afgezet tegen de 
kosten om de dijken op een bepaalde hoogte te brengen. Een duidelijke, rationele aanpak, 
maar met welke gevolgen. Toen inderdaad die vloed zich voordeed bleken het menselijk 
leed en de slachtoffers niet in geld uit te drukken.  
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In Nederland speelden geheel andere overwegingen om bijvoorbeeld het Deltaplan in uitvoe-
ring te brengen. We hadden een ramp achter de rug en ons gevoel zei ons “dat nooit weer!”. 
En dus werd besloten tot het uitvoeren van het Deltaplan, waarbij men uit ging van een ruime 
veiligheidsmarge. Ziehier het verschil tussen een rationele en een door emotie gestuurde 
aanpak. 
 
Een andere overweging is dat, hoezeer ook de zorg voor komende generaties door (bijna) 
iedereen als “goed” wordt gezien (gevoeld), er toch een verschil is in de mate waarin dat 
gevoel zich aan ons opdringt, in verhouding tot andere groepen. Martha Nussbaum wees 
hier al op in haar “Oplevingen van het denken” (Nussbaum, 2001). 
Het gevoel van zorgzaamheid is het sterkst voor de mensen die ons na staan, maar het 
neemt af naarmate anderen op grotere afstand van ons staan. Het is nog redelijk aanwezig 
bij mensen die we misschien niet direct kennen, maar waarmee we ons goed kunnen identi-
ficeren (tijdgenoten uit dezelfde sociale groep of samenleving). Het neemt verder af bij men-
sen die op grotere afstand leven, en waarvan we minder weten (de ‘andere kant van de we-
reld’, ontwikkelingslanden), en het neemt verder af waar het gaat om “toekomstige genera-
ties”. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 6.1 Het gevoel van “zorgzaamheid”, dat een basis vormt van onze ethiek 
  neemt in intensiteit af naarmate het object zich op grotere afstand bevindt. 

 
 
Figuur 6.1 vertoont gelijkenis met een schema dat Frans de Waal (Waal, 2006) gebruikt om 
de kracht van altruïstische gevoelens aan te geven: 
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  Fig. 6.2   Dit schema van Frans de Waal vertoont gelijkenis met dat van figuur 6.1. 

 
 
In een situatie van overvloed heeft dit geen ernstige consequenties. Men kan accepteren dat 
anderen zich eenzelfde leefstijl eigen maken als wij hebben, zolang dat geen teruggang voor 
de eigen leefstijl betekent. Maar dat blijkt anders te liggen in een schaarste situatie. In een 
schaarste situatie betekent dit dat eerst de “toekomstige generaties” aan het kortste eind 
trekken en vervolgens de mensen die weliswaar nu leven, maar ‘op afstand’ (bijvoorbeeld in 
ontwikkelingslanden). 
Een auteur als Joseph Stiglitz maakt in zijn boek ‘Making globalization work’ (Stiglitz, 2006) 
duidelijk hoe nu al ontwikkelingslanden bij voortduring aan het kortste eind trekken. 
 
Nu kan men met kracht proberen een rationele moraal te formuleren waarom we onze zorg 
voor de medemens ook moeten betrekken op onze “medemensen” van de toekomst (al was 
het maar omdat onze eigen nakomelingen daar ook onder vallen). Weinigen zullen een der-
gelijke redenering tegenspreken. Men zal zich er echter nauwelijks voor willen inspannen. 
Dit wordt gestaafd door wat we constateren als we kijken naar de uitvoering van klimaatbe-
leid. In het artikeloverzicht van bijlage B komen talloze artikelen voor waarin andere belan-
gen een effectieve uitvoering van klimaatbeleid in de weg staan. Actuele voorbeelden zijn het 
terugdraaien van de zogenaamde ‘vliegtaks’ en het verzet van inwoners van Barendrecht 
tegen ondergrondse opslag van CO2. 
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Wij hebben geen argument om onze verworvenheden te ontzeggen aan onze tijdgenoten op 
afstand, ook al zullen ze - als het er op aan komt - op de tweede plaats komen. Cru gezegd, 
kunnen wij de inwoners van China hun ambitie om auto’s te rijden niet ontzeggen, ook al 
betekent het dat de wereldproductie aan olie (en sommige andere natuurlijke grondstoffen) 
geen tred zal kunnen houden met de zo enorm toenemende behoefte aan olie (en andere 
grondstoffen). 
Het resultaat zal zijn dat het verbruik van fossiele brandstoffen zal blijven stijgen, tot ‘de wal 
het schip gaat keren’, en er absolute en reële schaarste gaat optreden. Als het er op aan 
komt zullen de voorraden aan fossiele brandstoffen worden uitgeput, voordat “toekomstige 
generaties” er aanspraken op kunnen laten gelden. Zij komen op de laatste plaats, ongeacht 
welke morele principes wij er op na houden. 
Een eenvoudige berekening in bijlage G laat zien dat zelfs met stabilisering op het huidige 
gebruiksniveau van fossiele energiedragers de aanwezige, winbare voorraden op afzienbare 
termijn (50 – 100 jaar) uitgeput zullen raken. 
Wat betekent dat voor klimaatbeleid? Wanneer we, hoe we het ook wenden of keren, de 
voorraden fossiele brandstoffen zullen opmaken binnen een periode van 50 – 100 jaar zal de 
CO2 concentratie in de atmosfeer (ik laat de overige broeikasgassen voor het gemak even 
buiten beschouwing) toenemen tot ca 1000 ppm (dat is méér dan een verdubbeling t.o.v. het 
huidige reeds historisch hoge niveau), met als zeer waarschijnlijk gevolg een verder oplopen 
van de gemiddelde temperatuur op aarde. De enige speelruimte die we hebben is spaar-
zaam om te springen met onze eindige bronnen, zodat we het tijdstip van opraken naar ach-
teren verleggen. Dat verschaft ons meer tijd om te werken aan het opvangen van optredende 
nadelige effecten (niet alle effecten zijn overigens nadelig) en aan alternatieve bronnen van 
energie. Dat zal niet eenvoudig zijn, maar er is geen keus. 
 
Bij optredende schaarste dreigen landen ‘op afstand’ (ontwikkelingslanden) het kind van de 
rekening te worden, tenzij ze de beschikking hebben over juist die natuurlijke bronnen die 
schaars worden. In dat geval worden ze echter bedreigd door andere risico’s (zie het hoofd-
stuk over economie: ‘natural resource rents’). 
Als we kijken naar de situatie waarin een hulpbron als fossiele energie praktisch is opge-
bruikt, zouden ontwikkelingslanden overigens wel eens in een voordeelpositie t.o.v. ontwik-
kelde landen kunnen verkeren. Wanneer we ons realiseren hoezeer bijvoorbeeld onze land-
bouw afhankelijk is van kunstmatige bevloeiing, kunstmest (grondstof: fossiele brandstoffen) 
en de beschikbaarheid van landbouwwerktuigen (werkend op olieproducten), dan zou de in 
veel ontwikkelingslanden nog beoefende “subsistance farming” wel eens in het voordeel 
kunnen blijken. De landbouwproductie zal dan echter vrijwel zeker op een lager niveau ko-
men te liggen. 
 
Overheidsinterventie 
De mogelijkheden van overheidsinterventie zijn beperkt tot het draagvlak van de burgers die 
dat beleid ondervinden. Het beleid zal gelegitimeerd moeten worden, en wanneer het indruist 
tegen wat de meesten als redelijk ervaren, is het niet te handhaven (althans niet onder een 
democratische bestuursvorm). 
Maar hier spelen ook nog andere mechanismen. Politici zullen alleen problemen erkennen 
waarvoor een geloofwaardige oplossingsstrategie bestaat. Een probleem agenderen, zonder 
een bijbehorende oplossing (die enigszins geloofwaardig klinkt) is politieke zelfmoord. 
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Wellicht moet hierin een verklaring worden gezocht voor het verdwijnen van ‘bevolkingspoli-
tiek’ van de politieke agenda. Behalve dat een dergelijke politiek impopulair is, lijkt er ook 
geen oplossing voor te bestaan, tenzij we over gaan tot maatregelen als de één kind politiek 
in China. Maar daar heerst dan ook een autoritair regime, en zelfs dat heeft grote moeite om 
dat beleid te effectueren (Pinxteren, 2007). 
 
Duurzaamheidsbeleid bevindt zich in een bijzondere situatie. Het appelleert aan ons gevoel, 
maar in zijn praktische consequenties stuit het op weerstand. Het is dus aantrekkelijk om het 
aan de orde te stellen, maar lastig om in de praktijk te brengen. Wat we zien is dat veel za-
ken duurzaam genoemd worden, die dat allerminst zijn (duurzaam bouwen, milieuvriendelij-
ke auto, duurzame bedrijventerreinen, etc.). Het lijkt op het ophouden van “de schone schijn”. 
Dat kan ver gaan, van de wijze waarop statistiek wordt bijgehouden, tot de manier waarop 
over de effecten van beleid worden gerapporteerd. Interessant in dit verband is om te zien 
hoe Europese landen rapporteren dat ze hun Kyoto doelstellingen zullen halen, waar de ach-
ter ons liggende periode laat zien dat dit uiterst onwaarschijnlijk is6. 
Het erkennen dat een doel niet zal worden gehaald ligt politiek moeilijk. Daar speelt bij dat de 
tijdshorizon voor politici kort is (op zijn hoogst 4 jaar). Wie de schijn zolang weet op te hou-
den wordt niet geconfronteerd met de onaangename gevolgen (zoals het zoeken van een 
‘zondebok’). 
 
 
6.5 Concluderend 
 
Het ethisch gevoel van mensen heeft evolutionaire wortels, dus het zit diep. Er is echter 
sprake van een afname van de intensiteit er van, naarmate ‘anderen’, waarop het zich richt, 
op grotere afstand staan. De eerste barrière ligt tussen inwoners van welvarende landen en 
die van tijdgenoten op afstand, bijvoorbeeld in zich ontwikkelende landen. De tweede barriè-
re betreft die naar ‘toekomstige generaties’ die dus ook nog eens in tijd ‘op afstand’ van ons 
staan, en die nog geen existentie hebben. Morele principes gaan altijd uit van ‘gelijktijdigheid’ 
en ‘wederkerigheid’. Van beide is geen sprake, bij ‘toekomstige generaties’. 
 
De vertaalslag naar een moraal (normen) is redelijk goed te maken in een situatie van over-
vloed. Bij optredende schaarste echter zal de prioriteit worden gegeven aan wie het meest 
‘nabij’ zijn. Het resultaat is dat we eindige, natuurlijke hulpbronnen niet kunnen ontzeggen 
aan tijdgenoten, ten om deze te sparen voor ‘toekomstige generaties’. Dat is een kwestie van 
‘rechtvaardigheid’.  
Gegeven het feit dat mensen een onbedwingbare neiging hebben naar ‘meer’ (‘los aversion’ 
en ‘mimetische begeerte’), betekent dit dat eindige energievoorraden zullen worden opge-
maakt. De enige speelruimte die we hebben is hoe lang we daarover doen. Daarin ligt nog 
steeds een sterk motief om zuinig om te springen met eindige voorraden (niet alleen energie).  
Welke drijvende krachten staan een beleid dat in deze succesvol kan zijn ten dienste? 
 
De tijd die we hebben zullen we moeten gebruiken voor het uitwerken van strategieën om 
enerzijds de effecten op te vangen (aantasting van de leefbaarheid, klimaatverandering) van 

                                                 
6 Hier wordt verwezen naar Bijlage D (De wereld energiesituatie) en naar hoofdstuk 7.4.3 (De haal-

baarheid van Kyoto doelstellingen in Europa). 
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wat onvermijdelijk lijkt, anderzijds om alternatieven te vinden voor de oprakende hulpbronnen. 
Het motief daarvoor ligt niet in een vaag en onafgebakend begrip als ‘toekomstige genera-
ties’, maar in een menswaardig leven van onszelf, onze kinderen en onze kleinkinderen. Dat 
is een motiverende factor die aanzet tot werkelijke actie! In dit licht moet worden bezien of 
het refereren naar een ideaalbeeld als een duurzame samenleving ons juist niet eerder op 
achterstand zet, in plaats van dat het de drijvende kracht vormt van adequaat beleid. 
Het lijkt op een automobilist die in de verte tuurt naar een mogelijk obstakel op de weg, maar 
die daardoor niet ziet dat hij in een greppel vlak vòòr zich dreigt te stranden. 
 
 
6.6 Synopsis van hoofdstuk 6 
 
In dit hoofdstuk worden eerst enkele begrippen onderscheiden die vaak door elkaar worden 
gebruikt. Zo wordt ethiek (waarden, idealen, doelen) onderscheiden van moraal (normen, 
plichten). In handelingssituaties hebben normen voorrang op ethische idealen. Toch blijken 
juist de idealen motiverend, terwijl normen doorgaans een beperking inhouden. 
Normen, gebaseerd op een utilitaristische ethiek, falen waar het ‘duurzaamheid’ betreft. Ze 
zijn wel van toepassing op het gebied van ‘leefbaarheid’. Daarbij is namelijk wèl sprake van 
nabijheid en wederkerigheid. Misschien ligt hierin wel één van de gronden voor het relatieve 
succes van op leefbaarheid gericht milieubeleid. Een deontologische ethiek (verplichtend op 
basis van regels) blijkt in deze situatie ook niet te voldoen, want ook deze leidt tot normen 
waarbij sprake is van gelijktijdigheid en wederkerigheid. 
 
Bij het nadenken over ethiek en duurzaamheid moeten we terug naar de wortels van onze 
ethiek. Die liggen in onze evolutie en zijn diep verankerd in de menselijke aard. Het gaat 
daarbij niet om rationele drijfveren maar om gevoelens/intuïties. 
Daarmee is niet gezegd dat rationaliteit geen rol speelt. Moderne mensen zien het als hun 
plicht om met rationele verklaringen voor gedrag te komen, ook als de onderstroom vanuit 
veel diepere gronden afkomstig is, juist omdat de onderstroom uit veel diepere gronden af-
komstig is! Daarmee worden de scherpste kanten van een ruwe gevoelsethiek gehaald en 
ontstaat er een gedeelde moraal. 
 
Duurzaamheidskwesties kunnen we beschouwen als zaak van “rechtvaardigheid” jegens 
toekomstige generaties. Dit blijkt echter een theoretisch construct en de praktijk leert dat de 
meeste mensen niet geneigd zijn om daaraan gedragsconsequenties te verbinden. Zij laten 
zich leiden door niet-rationele motieven als mimetische begeerte of een utilitaristische ethiek, 
ook al is die niet van toepassing waar het gaat om duurzaamheid. 
We zullen onder ogen moeten zien dat de objecten van ons moreel handelen een hogere 
prioriteit krijgen naarmate ze dichter bij ons staan (zowel in ruimte als in tijd). In een situatie 
van overvloed maakt dat niet veel uit, maar een tijd van schaarste juist wél. Tijdgenoten in 
bijvoorbeeld ontwikkelingslanden genieten een hogere prioriteit dan vage ‘toekomstige gene-
raties’, Inwoners van welvarende landen zijn hoe dan ook niet in de positie om inwoners van 
bijvoorbeeld China hun streven naar vergelijkbare leefomstandigheden als wij hebben te ont-
zeggen. En zij krijgen prioriteit boven ‘toekomstige generaties’. Daarom zal op duurzaamheid 
gericht beleid slecht werken. We doen er beter aan ons in te stellen op het feit dat klimaat-
ontwikkeling zich hoe dan ook zal voltrekken, net zoals ook eindige (energie) voorraden zul-
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len worden uitgeput. Dat laatste vindt plaats op een termijn die mensen die nu leven en hun 
kinderen en kleinkinderen nog zullen meemaken. Veel nadelige effecten van klimaatverande-
ring (zoals zeespiegelstijging) zullen zich pas lang nadat fossiele brandstoffen zijn op ge-
bruikt openbaren (maar ze zijn dan ook onomkeerbaar).  
 
Duurzaamheidsethiek blijkt een illusie. 
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7 KLIMAATVERANDERING EN -BELEID 
 
Sinds het eind van de jaren 80 van de twintigste eeuw staat klimaatbeleid wereldwijd in de 
belangstelling en in de jaren 90 is er gericht beleid voor ontwikkeld, aangestuurd vanuit de 
UNFCCC (United Nations Framework Convention on Climate Change: UNEP/IUC, 1997).  
Het broeikaseffect was al lang bekend. Al in 1896 berekende de Zweedse chemicus Svante 
Arrhenius de warmteabsorberende eigenschappen van onze atmosfeer en het daarmee sa-
menhangende temperatuureffect. Hij berekende zelfs dat bij een verdubbeling van de toen-
malige concentratie van CO2 in de atmosfeer de temperatuur daarvan met gemiddeld 5 – 6 
oC zou toenemen. Op dat moment was er echter niemand die een significante stijging van de 
CO2 concentratie als reële bedreiging zag. 
Pas veel later, toen het verbruik van fossiele brandstoffen enorm was toegenomen, deden 
anderen dezelfde berekeningen en kwamen met indicaties dat de hoeveelheid CO2 die door 
toedoen van de mens in de atmosfeer was gekomen, en mogelijk nog verder in de atmosfeer 
zou worden gebracht, wel degelijk tot een merkbare temperatuurstijging zou kunnen leiden. 
Zoals zo vaak gebeurt met nieuwe inzichten, stonden er ook mensen op die de gesignaleer-
de dreiging ontkenden of marginaliseerden. Ze werden al snel aangeduid als “klimaat scepti-
ci”. Ik zal er een apart hoofdstuk aan wijden. 
 
Na het verschijnen van het rapport “Our Common Future” en enkele UN conferenties, gericht 
op duurzaamheidsthema’s, werd in 1992 in Rio de Janeiro de UNFCCC vastgesteld. In op-
eenvolgende jaren werden de details van dit framework ingevuld met als voorlopig hoogte-
punt het vaststellen van het Kyoto Protocol in 1997 (UNEP/IUC, 1998). Het zou overigens 
nog tot 2005 duren voor het Kyoto Protocol in werking zou treden, overigens zonder de Uni-
ted States en Australië, die weigerden het te ratificeren. Het Kyoto Protocol loopt tot het jaar 
2012. De achterliggende periode biedt dus veel materiaal dat zich leent voor een uitgebreide 
analyse. 
 
Om vast te stellen wat de impact is van klimaatbeleid, worden achtereenvolgens de volgende 
vragen aan de orde gesteld en beantwoord: 

1. Wat is klimaatsverandering? 
2. Hoe reëel is het optreden er van? 
3. Welk beleid is/wordt ingezet? (Wereld, Europa, Nederland) 
4. Hoe stel je resultaten vast? (complexe monitoring) 
5. Wat kwam/komt er van terecht? 
6. Hoe verklaar je het gevonden resultaat? 
7. Kan het anders? (wat is denkbaar/realistisch?) 

 
In een hoofdstuk 10 wordt bijzondere aandacht besteed aan de rol van (klimaat) sceptici: 

� Wat drijft ze? 
� Wat beweren ze? 
� Waarom vinden ze gehoor? 
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7.1  Het broeikas effect en klimaatverandering 
 
Het broeikaseffect is uit den treure beschreven, bijvoorbeeld in de rapporten van het Inter-
governmental Panel on Climate Change: IPCC, een orgaan dat is ingesteld door de World 
Meteorological Organization (IPCC, 2001 & 2007). Daarom wordt hier volstaan met een korte 
samenvatting en een verwijzing naar bijlagen (D) en (E). Daarin wordt kortweg het veronder-
stelde effect geschetst. 
 
De zon straalt een continue stroom van energie naar de aarde, vooral in de vorm van zicht-
baar licht (kortgolvige elektromagnetische straling). Een deel van deze straling wordt al in de 
atmosfeer geabsorbeerd en deels gereflecteerd. Het overgrote deel van deze straling bereikt 
de oppervlakte, waar ook absorptie en deels reflectie (ijskappen, albedo) plaatsvindt. De op-
pervlaktetemperatuur stijgt daardoor. Zoals elk voorwerp met een zekere temperatuur stra-
ling uitzendt, doet ook het aardoppervlak dat (stralingswet wet van Stefan-Boltzmann). Ge-
zien de relatief lage temperatuur, ligt de golflengte van deze straling ver boven die van het 
zichtbare licht (verschuivingswet van Wien). Deze langgolvige (infrarood) straling straalt het 
aardoppervlak weer uit naar de atmosfeer en deels daardoorheen naar het heelal. Bepaalde 
gassen in de atmosfeer hebben de eigenschap deze langgolvige warmtestraling te absorbe-
ren. Daardoor ligt de temperatuur aan het aardoppervlak ongeveer 33 oC hoger dan wanneer 
er geen absorptie zou optreden. Men spreekt van het natuurlijke broeikaseffect. De belang-
rijkste gassen die warmtestraling in de atmosfeer absorberen zijn: waterdamp (H2O), kool-
zuurgas (CO2), methaan (CH4) en lachgas (N2O), in volgorde van afnemende bijdrage aan 
het broeikaseffect. Bijlage D geeft de stralingsbalans van de aarde, zoals die in verschillende 
bronnen is te vinden.  
 
Indien de concentratie van broeikasgassen in de atmosfeer hoger wordt, zal de mate van 
absorptie van de infrarode straling, afkomstig van het aardoppervlak, toenemen en zal de 
gemiddelde temperatuur van de atmosfeer stijgen. Men spreekt van het versterkte broeikas-
effect. In de lange, geologische historie van de aarde blijkt dat perioden met hoge temperatu-
ren (tropische perioden) altijd samengaan met verhoogde concentratie van broeikasgassen. 
Merkwaardig, maar niet strijdig met de broeikasgastheorie, is dat tijdens de laatste ijstijden 
bijvoorbeeld de CO2-concentratie op de temperatuur volgde en niet andersom. De causale 
relatie tussen temperatuur en CO2-concentratie is dus complex. 
Warme en koude perioden wisselden elkaar af, al lang voor de mens begon met activiteiten 
die de concentratie van bepaalde broeikasgassen doen oplopen. Er is dus zeker sprake van 
een natuurlijke variabiliteit. Daarvan is de afwisseling van ijstijden en interglacialen, gedu-
rende de laatste half miljoen jaar het beste begrepen. Milankovitch (Milankovitch, 1941) 
wees op de patronen in de dynamiek van het aarde-zon stelsel en op de regelmaat van het 
optreden van ijstijden. Uit de berekeningen wordt echter duidelijk dat de verstoringen van de 
beweging van de aarde slechts een beperkt temperatuureffect kunnen verklaren. Feitelijk 
optredende effecten blijken veel sterker. Dit doet het vermoeden postvatten dat er verster-
kende effecten in het spel zijn. Te denken valt daarbij aan: 
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• Veranderende reflectie van zichtbaar licht aan de oppervlakte en in de atmosfeer (al-

bedo) 
• Zich verleggende oceaanstromingen door bijvoorbeeld smeltend ijs, waardoor de 

warmteverdeling over het aardoppervlak anders uitvalt. 
• Vrijkomen van bepaalde broeikasgassen (methaan) uit smeltende permafrost lagen 

en uit methaan bevattend ijs (‘clathrates’) in de oceanen. 
 
Het blijkt dus dat een relatief kleine aanzet kan leiden tot aanzienlijke effecten in de gemid-
delde temperatuur op aarde en in de wijze waarop warmtestromen zich verdelen over het 
aardoppervlak. Op natuurlijke wijze vindt dit plaats met een regelmaat van ca 100.000 jaar 
(Milankovitch, 1941). Lange perioden met lage temperatuur en uitgebreide poolkappen (gla-
cialen) worden afgewisseld met relatief korte perioden, van ca 20.000 jaar, waarin de tempe-
raturen op een groot deel van de aarde oplopen en poolkappen en gletsjers afsmelten (inter-
glacialen). Op dit moment bevinden wij ons ongeveer op het hoogtepunt van zo’n interglaci-
aal (Kroonenberg, 2006).  
In de afwisseling van glacialen en interglacialen, verandert de gemiddelde temperatuur aan 
de polen met ca. 10 oC, terwijl de concentratie van kooldioxide in de atmosfeer schommelt 
van 200 ppm (glaciaal) tot 280 ppm (interglaciaal). Om een idee te geven, de kooldioxide 
concentratie in de atmosfeer is vanaf ca 1850 (begin van grootschalig gebruik van fossiele 
brandstoffen) van ca 280 ppm gestegen tot 380 ppm (2005). Een dergelijke concentratie 
kooldioxide van 380 ppm is de laatste 25 miljoen jaar niet voorgekomen. 
 
Een andere natuurlijke factor, waarop vooral sommige klimaatsceptici de nadruk leggen, is 
het optreden van zonnevlekken. In perioden met veel zonnevlekken, neemt de intensiteit van 
de zonnestraling ca 1 W/m2 toe (op een gemiddelde van 1366 W/m2 voor de intensiteit van 
loodrecht invallende zonnestraling. Het effect van variatie in het aantal optredende zonne-
vlekken (11-jarige cyclus) kan dan ook niet méér zijn dan enkele tienden oC. Toch kunnen 
door deze geringe temperatuurvariaties nog duidelijk merkbare klimaateffecten optreden. Zo 
neemt men aan dat het optreden van de zogenaamde “kleine ijstijd” (1400 – 1800) hiermee 
samen hangt. 
 
De recente stijging van de atmosferische concentratie aan CO2 lijkt te moeten worden toege-
schreven aan de verbranding van fossiele brandstoffen (steenkool, olie, aardgas, turf). Bijla-
ge G geeft een snelle berekening van de huidige CO2 inhoud van de atmosfeer. Die bedraagt 
ca 2800 Gton. Bijlage C.2 laat zien dat alleen al met het huidige gebruik van fossiele brand-
stoffen daaraan per jaar bijna 30 Gton wordt toegevoegd. Daarvan wordt ca de helft opge-
nomen in de wereldzeeën, hoewel deze opname lijkt af te nemen. Sinds het begin van de 
industriële revolutie is in totaal ca 2000 Gton in de atmosfeer gebracht. Daarmee is de at-
mosferische CO2 concentratie met ca 100 ppm gestegen tot 380 ppm. 
Aan de hand van de nu bekende, winbare reserves aan fossiele brandstoffen (bijlage C.2) 
kan worden vastgesteld dat, als al deze voorraden worden verbruikt, dat zal leiden tot nóg 
eens een emissie van ongeveer 3300 Gton. Zelfs indien een belangrijk deel daarvan zal 
worden geabsorbeerd door de wereldzeeën, volgt daaruit nog ongeveer een verdubbeling 
van de concentratie CO2 in de atmosfeer tot ca 800 ppm. Het lijkt onwaarschijnlijk dat een 
dergelijke concentratie zonder gevolgen zal blijven voor de gemiddelde temperatuur op aar-
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de, ook al kunnen de effecten daarvan (zoals het smelten van ijs op poolkappen en van glet-
sjers) nog vele eeuwen in beslag nemen, door sterke inertie-effecten (Archer, 2009). 
 
Nu blijkt de koolstofbalans van de aarde te bestaan uit meer stromen dan die we hier tot nu 
toe genoemd hebben. Vegetatie legt via fotosynthese CO2 vast, en ook de wereldzeeën dra-
gen voor een belangrijk deel bij aan de aardse koolstofcyclus (ca 90 Gt koolstof absorptie 
per jaar). De zo vastgelegde koolstof komt overigens voor een belangrijk deel weer kortcy-
clisch (binnen 50 jaar) vrij, door vertering (respiratie), verbranding en verrotting. Het gaat 
niettemin om aanzienlijke stromen (120 Gton koolstof per jaar) in verhouding tot de door de 
mens veroorzaakte koolstof uitstoot naar de atmosfeer (ca 7 Gt/jaar). Maar de door de mens 
veroorzaakte emissie maakt geen deel uit van een cyclus en telt jaar na jaar op. 
Daarnaast laat deze koolstofbalans zien dat er ook nog een langjarige koolstofcyclus bestaat. 
Die loopt via het verweren van gesteente (rock-weathering) via Ca(HCO3)2 (calcium-
bicarbonaat), naar het eindproduct CaCO3 (calciumcarbonaat) dat uiteindelijk neerslaat op 
de bodems van de wereldzeeën. In deze abiotische cyclus gaat echter niet meer dan 0,4 Gt 
koolstof per jaar om. Een surplus aan CO2 in de atmosfeer van 1500 Gt (de huidige uitstoot 
gedurende 50 jaar) zal via deze route pas na duizenden jaren zijn weggewerkt. Voor een 
echt lange termijn scenario mag dat interessant zijn. Voor de problemen waarmee we op een 
termijn van 50 tot 100 jaar geconfronteerd dreigen worden, zet dit geen zoden aan de dijk. 
Toch opperde onlangs nog de geo-chemicus Schuiling de mogelijkheid om door gestimu-
leerde verwering van olivijn (een bepaald soort gesteente) substantiële hoeveelheden kool-
stof uit de atmosfeer te binden (Biersma, 2007-08). 
 
De conclusie van dit alles is dat alleen al de verbranding van fossiele brandstoffen heeft ge-
leid tot een substantiële verhoging van de atmosferische CO2 concentratie (van 280 tot 380 
ppm) en dat deze concentratie verder zal toenemen (tot minstens 800 ppm) indien alle nu 
bekende, winbare voorraden aan fossiele brandstoffen worden opgemaakt. 
Een concentratie van 380 ppm is de laatste 25 miljoen jaar niet voorgekomen en een con-
centratie van 800 ppm de laatste 40 miljoen jaar niet (zie bijlage F). Deze toename van de 
concentratie van broeikasgassen (behalve de concentratie van CO2 blijken ook de concen-
traties van andere broeikasgassen, zoals methaan - CH4  - toe te nemen) lijkt niet zonder 
gevolgen te blijven voor de gemiddelde temperatuur op aarde. Een beperkte temperatuurstij-
ging kan de trigger vormen van secundaire effecten, die tot een versterking van het tempera-
tuureffect leiden. Gebaseerd op deze overwegingen wordt door klimaatwetenschappers ver-
wacht dat de gemiddelde temperatuur op aarde met 2 – 6 oC zal zijn toegenomen aan het 
eind van de 21e eeuw, t.o.v. het eind van de 20e eeuw (IPCC, 2007). Afgeleide effecten zijn 
het afsmelten van gletsjers en vooral de belangrijke kappen landijs van Groenland en moge-
lijk een deel van de Zuidpool. Dat zal leiden tot een stijging van het niveau van de wereld-
zeeën maar ook tot een andere verdeling van weerpatronen (droge en natte zones, meer 
neerslag). Hier treden evenwel aanzienlijke vertragingseffecten op t.g.v. de enorme ijsmas-
sa’s waarover het hier gaat. Het smelten van bijvoorbeeld de ijskap van Groenland kan zich 
over honderden jaren uitstrekken. 
Toen deze ideeën aan het eind van de tachtiger jaren van de twintigste eeuw werden geop-
perd stuitte dat ook op weerstand en ongeloof, zoals bij Fred Singer, met zijn “Science and 
Environmental Policy Project” (zie ook het hoofdstuk 10, over sceptici). Tegenstanders, die 
later ‘sceptici’ werden genoemd, verhieven hun stem. Intussen zijn we 30 jaar verder en la-
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ten metingen zien dat toen voorspelde effecten ook inderdaad optreden, al is er nog discus-
sie over de mate waarin ze optreden. Sceptici zijn er echter nog steeds. 
 
 
7.2 Gevolgen van wereldwijde opwarming 
 
De gevolgen van wereldwijde opwarming zijn ernstig, maar treden pas na geruime tijd op, 
hoewel ze dan onomkeerbaar zullen zijn. Daarin schuilt een ernstig probleem. Mensen laten 
zich niet leiden door de gedachte dat iets ver in de toekomst zal plaatsvinden; ze laten zich 
leiden door ontwikkelingen die henzelf raken, en degenen die hun na staan. 
 
Het smelten van gletsjers is nu een van de meest opvallende effecten. Maar dat is een pro-
ces dat al lang gaande is (van vóór 1940) en ook nog geruime tijd zal duren. Het IPCC voor-
spelde dat de gletsjers van het Plateau van Tibet in 2035 verdwenen zouden kunnen zijn. 
Hier bleek sprake van een typefout; het had moeten zijn 2300. Zonder de ernst hiervan te 
bagatelliseren zal het smelten van gletsjers niet tot ernstige verhoging van de zeespiegel 
leiden (niet meer dan enkele tientallen cm). Pas wanneer de ijskap van Groenland smelt, zal 
de zeespiegel aanzienlijk (6 meter) stijgen. Figuur 7.1 laat zien dat ook dan nog maar een 
klein gedeelte van het landoppervlak van de aarde onder water zal verdwijnen. Het gaat 
daarbij in het algemeen wel om dichtbevolkte gebieden, zodat het zal leiden tot forse migra-
tiebewegingen. De termijn waarop dit zal gebeuren ligt echter op vele honderden jaren. 
 
De meest merkbare gevolgen van opwarming op korte termijn zijn (IPCC, 2007): 

• In sommige delen van de wereld toenemende droogte 
o Afrika (toename van 5-8 droog gebied in 2080) 
o Zuid- en Oost-Australië 
o Zuid-Europa 

• Laag gelegen gebieden krijgen te maken met meer overstromingen 
o Kleine eilanden in het Caribisch gebied en in de Pacific 
o Zuid-, Oost- en Zuid-Oost-Azië 

• In andere gebieden zal juist meer regen vallen en zal ook vegetatie sneller 
groeien 

 
Het schema hieronder (fig 7.1), afkomstig uit het vierde Assessment Report van de IPCC 
(IPCC, 2007), laat zien welke gevolge verwacht mogen worden, bij toenemende niveaus van 
wereldwijde temperatuurstijging. 
 
Figuren 7.2 en 7.3 laten zien dat het effect van 6 meter stijging van de zeespiegel lijkt mee te 
vallen, al kan het voor sommige landen en streken (Nederland) dramatisch uitvallen. 
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Fig 7.1  Een overzicht van het IPCC laat zien welke effecten te verwachten zijn, bij toene- 

mende temperatuurstijging. 
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     Fig. 7.2  Bij 6 meter stijging van het niveau van de wereldzeeën zullen slechts beperkte 
  delen van het landoppervlak onder water komen7. 

       Fig. 7.3  Voor Nederlanders spreekt een op West-Europa ingezoomde versie meer aan. 
                                                 
7 Bron: Haskell Indian Nations University - Cresis (https://www.cresis.ku.edu/sites/default/files/sea-

level-rise/images/world/world_6m.jpg ) 
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Op de korte termijn lijken de gevolgen nogal mee te vallen, en daarom zal er geen sterk mo-
tiverende werking van uit gaan op de mensen die nu de aarde bevolken, tenzij ze in een ge-
bied of op een eiland wonen dat acuut wordt bedreigd door de zee. 
Op langere termijn zijn de gevolgen aanzienlijk ernstiger. Mensen zullen zich daardoor ech-
ter nauwelijks laten leiden, zoals in de voorgaande hoofdstukken is aangegeven. 
 
De vraag die blijft hangen is hoe waarschijnlijk zijn de geschetste ontwikkelingen? Die vraag 
zal in de volgende paragraaf onder ogen worden gezien. 
 

 
7.3  Hoe waarschijnlijk is wereldwijde klimaatveran dering? 
 
Gebaseerd op de beschouwing van de vorige paragraaf mag worden verwacht dat met de 
hoeveelheden broeikasgassen die de mens nu al in de atmosfeer heeft gebracht een kli-
maateffect zal optreden. In tegenstelling tot 30 jaar geleden, mag nu ook gesteld worden dat 
de feitelijk waargenomen ontwikkelingen (temperatuurstijging, zeespiegelstijging, afsmelten 
van ijskappen en gletsjers) daaraan intussen ook steun geven. Het klimaat verandert, dat is 
een zaak die niet te ontkennen valt.  
Dit brengt sommige klimaatsceptici er toe die de feitelijke ontwikkelingen niet langer te nege-
ren. Ze ontkennen echter dat de mens daarvan de oorzaak vormt. Eenvoudige berekeningen 
(bijlage G) laten evenwel zien, dat de effecten zodanig kloppen met de berekeningen, dat 
een relatie tussen veranderende weerpatronen en gestegen CO2-concentratie waarschijnlijk 
geacht moet worden. 
 
Klimaatwetenschappers werken al vele jaren aan rekenmodellen, die steeds betere overeen-
komst vertonen met feitelijk waargenomen ontwikkelingen. Voorspellingen uit deze modellen 
gaan in steeds meer detail en lijken steeds geloofwaardiger, al is er nog steeds ruimte voor 
kritiek en verbetering. Het gaat om toekomstige ontwikkelingen en dus is een mate van on-
zekerheid inherent. Het IPCC getroost zich dan ook moeite om de onzekerheidsmarges 
steeds aan te geven. Er is geen ander “bewijsmiddel” dan trendmatige voorspellingen uit het 
verleden, die later zullen blijken te kloppen of niet. 
Intussen is er een groeiende consensus dat inderdaad de mens medeveroorzaker is van 
klimaatverandering. Voor sommigen is dat een essentieel punt. Opiniemakers als All Gore 
leggen het zo uit: als de mens (mede)veroorzaker is van klimaatverandering dan is er sprake 
van schuld (hij had de mogelijkheid om ander gedrag te vertonen maar deed dat niet) en nu 
heeft hij de plicht om alsnog alles in het werk te stellen om het effect ongedaan te maken of 
minstens het verder toenemen er van te voorkomen. 
Als de klimaatverandering niet door toedoen van de mens optreedt, dan kan hij er ook niet 
schuldig aan zijn. Hij hoeft zijn gedrag wat betreft bijvoorbeeld CO2 emissies niet aan te pas-
sen. Wel zal men de effecten van de optredende klimaatverandering dienen op te vangen. 
 
In deze studie ga ik ervan uit dat de mens - althans ten dele - veroorzaker is van een gecon-
stateerde klimaatverandering en van nog te verwachten klimaatontwikkelingen. 
Dat klimaatverandering zich voordoet en we daarvan de effecten zullen moeten zien op te 
vangen, lijkt onbetwistbaar. 
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7.4  Welk beleid is / wordt ingezet? 
 
Vanaf het eind van de tachtiger jaren van de twintigste eeuw is er vooral in ontwikkelde lan-
den beleid ingezet ter reductie van de uitstoot van broeikasgassen, met het oog op dreigen-
de klimaatverandering (UN Conferentie in Toronto in 1989, NMP en NMP+ in Nederland, in 
1989 resp. 1990, “Nota klimaatverandering” in 1991). 
Veel van dat beleid was aanvankelijk niet meer dan een voortzetting van energiebeleid, dat 
vooral sinds de zogenaamde “oliecrises” (1973 de eerste, 1980 de tweede) was opgezet, 
vooral bedoeld om de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen te verminderen. Drijvende 
kracht daarbij was aanvankelijk de gedachte dat deze voorraden uiteindelijk zouden opraken. 
In de loop der tijd werden echter nieuwe winbare voorraden (Noordzee-olie) ontdekt, waar-
door de geregistreerde winbare voorraden eerder toe dan afnamen. Ook werd de winning 
gestaag opgevoerd, waardoor de prijzen, in plaats van verder te stijgen, zelfs gingen dalen. 
Het politieke motief voor energiebeleid verschoof dan ook steeds meer van ”eindige voorra-
den” naar de “economie” (kostenreductie) en “voorzieningszekerheid” (niet afhankelijk van 
instabiele regio’s). En natuurlijk bleef er aandacht voor de leefbaarheidsaspecten van ener-
giegebruik (zoals reductie van de uitstoot van zwavelhoudende gassen). 
 
Energiebeleid behoorde in Nederland lange tijd tot het domein van het ministerie van Eco-
nomische Zaken, dat daarop een scala van beleidsinstrumenten inzette, met wisselend suc-
ces (Jong, J. de & Weeda, E. & Westerwoudt, Th & Correljé, A, 2005). 
Jong, Weeda, Westerwoudt en Correljé onderscheiden de volgende fasen in het Nederland-
se energiebeleid: 

• vòòr -1974 Versnipperd beleid  
• 1974-1986 Diversificatie en besparing 
• 1986-1996 Klimaatbeïnvloeding 
• 1998-2002 Marktwerking 
• 2002-  Transities 

 
We zien hieruit hoe het ministerie van Economische Zaken, ook nadat klimaatoverwegingen 
het energiebeleid hingen domineren, een claim bleef leggen op een rol bij dit beleid. 
 
Het ministerie van VROM had op energiebeleid aanvankelijk weinig invloed, behalve waar 
het ging om neveneffecten op het gebied van “leefbaarheid”, zoals de emissie van zwavel-
houdende verbindingen. Naarmate de nadruk verschoof van energiebesparing naar reductie 
van CO2-uitstoot, kwam het ministerie van VROM nadrukkelijker in beeld. Het bleek overi-
gens een taai proces om de regie over het energiebeleid te delen. Nog jaren heeft het Minis-
terie van EZ de leidende rol gespeeld in het klimaatbeleid, waar het gaat om de verbranding 
van fossiele brandstoffen. 
Een reeks van Energiebesparingsnota’s (Ministerie van EZ, 1974 & 1980 & 1990 & 1993 & 
1996 & 1998 & 2002) getuigt daar van. 
Ook nu nog is dat ministerie nog in hoge mate betrokken. Daarbij werden (en worden) de 
belangen van de industriële energiegebruikers en de energiesector niet uit het oog verloren. 
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Het meest omvattende duurzaamheidsbeleid betreft in Nederland toch vooral klimaatbeleid. 
In beperkte mate wordt er ook beleid ingezet op behoud van biodiversiteit (bescherming van 
bepaalde diersoorten), uitputting van bepaalde natuurlijke bronnen, zoals visvangstbeperking, 
en de beperking van gassen die de ozonlaag aantasten. In al deze gevallen gaat het om 
beleid dat wordt afgestemd en uitgevoerd met andere (Europese) landen. 
Zoals gezegd, blijkt klimaatbeleid toch het meest omvangrijk in zijn opzet en zijn consequen-
ties. Daarom kan het model staan voor de andere beleidsvelden, gericht op duurzaamheid. 
 
7.4.1 Het wereldwijde klimaatbeleid 
Het wereldwijde klimaatbeleid wordt vorm gegeven via de UNFCCC (United Nations Frame-
work Convention on Climate Change) en het binnen dat kader overeengekomen Kyoto Pro-
tocol (UNEP, 1997 & 1998). Het ging daarbij vooral om het afspreken van reductiedoelstel-
lingen voor verschillende groepen: ontwikkelde industrielanden, ontwikkelingslanden en zo-
genaamde “economieën in transitie” (voormalige Oostblok landen). Binnen de groepen met 
concrete, kwantitatieve doelstellingen, moesten de per groep afgesproken doelen weer per 
land worden verbijzonderd. Dat alleen al leidde tot veel onderlinge wrijving. 
Het Kyoto Protocol baseert zich op van het principe van “common but differentiated respon-
sibilities”. Alleen rijke industrielanden binden zich aan concrete reductiedoelstellingen en 
dragen daarvan de kosten. Zij hebben immers al in belangrijke mate bijgedragen aan de ge-
stegen concentratie van kooldioxide in de atmosfeer en ze beschikken over middelen om er 
wat aan te doen. Ontwikkelende landen kregen geen verplichtende doelstellingen. Wel wor-
den ze geacht reductie initiatieven te nemen. Indien daarbij ontwikkelde landen de extra kos-
ten voor hun rekening nemen, kunnen deze de zo gerealiseerde reductie op hun eigen conto 
bijschrijven, via de z.g. ‘Kyoto Flexibele Mechanismen’ (JI, CDM en IET). Onderkend wordt 
dat ontwikkelende economieën voorlopig hun emissies kunnen laten groeien. Daarmee blijft 
de uiteindelijk overeengekomen wereldwijde reductie in de periode 2008-2012 uiterst be-
scheiden (minder dan 3% van de wereldwijde CO2 emissie). 
Een probleem blijken de magere sancties voor landen die zich niet aan hun doelstelling hou-
den. Uiteindelijk werden er sancties als verzwaarde rapportageplicht, en “inhaalreducties”, tot 
zelfs uitstoting uit het verdrag geformuleerd, alsmede het ontzeggen van de mogelijkheid om 
gebruik te maken van de “Flexibele Mechanismen”, maar deze zullen veel landen niet als 
zwaarwegend ervaren. Daarom konden veel landen er ook mee instemmen, behalve landen 
als de USA en Australië, waar men vreesde dat het voldoen aan de door het Kyoto Protocol 
opgelegde emissiereductie hun economieën teveel zou schaden. Andere landen aanvaard-
den de hun opgelegde doelstelling en ratificeerden het Kyoto Protocol pas op een laat tijdstip. 
Een fundamentele zwakte van het Kyoto Protocol is dan ook dat er nauwelijks een handha-
vingsmechanisme is. Het niet halen van de doelstelling zal zonder al te grote gevolgen blij-
ven. 
 
Omdat sommige industrielanden (USA) bevreesd waren dat hun economie schade zou oplo-
pen door stringent, binnenlands klimaatbeleid zocht men naar mogelijkheden om elders 
goedkopere maatregelen te treffen, waarbij bereikte reducties op het eigen conto geschreven 
konden worden. Zo werd de basis gelegd voor wat men de Kyoto Flexibele Mechanismen 
ging noemen: Clean Development Mechanism (CDM), Joint Implementation (JI) en Internati-
onal Emission Trading (IET). 
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Bij het Clean Development Mechanism gaat het om projecten die worden uitgevoerd in zich 
ontwikkelende landen, waaraan industrielanden financieel (en mogelijk inhoudelijk) bijdragen. 
Bij Joint Implementation gaat het om projecten in voormalige Oostbloklanden, (mede) gefi-
nancierd door westerse industrielanden, en bij International Emission Trading wordt beoogd 
een internationale markt te creëren van emissierechten, waarbij rechten die de één over 
houdt kunnen worden doorverkocht aan een partij die rechten tekort komt. Hoewel juist de 
USA zich sterk maakten voor het creëren van de mogelijkheid van International Emission 
Trading en de Europese landen daar aanvankelijk grote reserves bij hadden, blijkt intussen 
de EU een werkend systeem van emissiehandel te hebben opgezet. Dat is overigens gekop-
peld met het CDM mechanisme.  
 
Daarnaast kostte het uitwerken van uniforme rapportagemethodieken veel inspanning, 
evenals het vorm geven van de wijze van toezicht op door landen in te leveren, jaarlijkse 
rapportages. Het lijkt onvermijdelijk dat in het onderhandelingsproces de rapportagemetho-
den bijzonder complex werden, met vele verfijningen en uitzonderingen. Het model dat men 
bij de UNFCCC hanteerde (en nog steeds hanteert) is namelijk het “consensus model” (er is 
geen alternatief). Er wordt net zo lang overlegd, totdat ook de laatste proteststem is ver-
stomd. Dit geeft landen die dwars willen liggen (zoals de olieproducerende landen) veel ruim-
te om processen te traineren, en maakt de uitkomst vaak complexer dan wenselijk is met het 
oog op transparantie. 
In die complexiteit zit dan ook een ontsnappingsmogelijkheid. Achterblijvende resultaten 
kunnen worden gemaskeerd in het complexe rapportageproces. 
 
De complexiteit van het rapportageproces weerspiegelt in zekere zin ook de complexiteit van 
het primaire proces van feitelijke emissiereductie. Ging het aanvankelijk om alleen de reduc-
tie van CO2, al ras werden daar vijf andere broeikasgassen aan toegevoegd (de z.g. “Overi-
ge Broeikasgassen”: methaan (CH4), lachgas (N2O), fluor-kool-waterstoffen (HFC’s en PFC’s) 
en zwavel-hexafluoride (SF6). Vervolgens werd geclaimd dat men ook het uit de lucht halen 
van broeikasgassen positief zou willen waarderen. In termen van het Kyoto Protocol sprak 
men van “Sinks”. Te denken valt hierbij aan het blijvend uitbreiden van bosareaal, waarin 
CO2 voor geruime tijd wordt vastgelegd. Daarmee werd de weg geopend om bijvoorbeeld het 
aanpoten van bos als een manier van vastleggen van koolstof (sequestration) in de rappor-
tages op te nemen. Het hoeft geen betoog dat daarmee de rapportages aanzienlijk werden 
gecompliceerd. Grensoverschrijdende emissies van verkeer (via land, water en de lucht) 
vormen ook een moeilijk in te passen categorie. Tenslotte blijken ook de flexibele mecha-
nismen lastig in de uitvoering. Daarvoor is het immers nodig dat men aantoont dat zonder de 
bijdrage van het land dat de reductie-eenheden op zijn conto schrijft, het bewuste project niet 
zou plaatsvinden (“additionality”). De bereikte reductie wordt bepaald aan de hand van ver-
onderstelde ontwikkeling, zonder dat de bewuste CDM activiteit zou plaatsvinden (“baseline”). 
Over beide criteria ontstaat vaak discussie. 
Verder is er een ondersteunend apparaat nodig om de naleving van de rapportageplicht te 
controleren, de rapportages te consolideren en de verschillende soorten reducties, die vol-
gen uit de toepassing van flexibele mechanismen, te registreren. Dat apparaat dijde uit en 
dijde uit, en vele private consultants verdienen er nu een flinke boterham aan. Het zou inte-
ressant zijn om te berekenen wat de “overhead kosten” van het Kyoto Protocol zijn, t.o.v. de 
middelen die feitelijk geïnvesteerd worden om emissiereductie te bewerkstelligen. 
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Een andere geldstroom die via het Kyoto Protocol wordt gereguleerd, is die van wat men 
noemt: “Adaptation Funds”. Dat zijn fondsen die “rijke landen” beschikbaar stellen om “arme 
landen” in staat te stellen maatregelen te treffen om de gevolgen van klimaatverandering op 
te vangen en die onder toezicht van Wereld Bank worden beheerd. Over de jaren heen kam-
pen deze fondsen met een chronisch gebrek aan middelen, dat ver achter blijft bij de toe-
zeggingen. 
 
Het moge duidelijk zijn dat het Kyoto Protocol niet het succesverhaal is dat velen er graag in 
hadden gezien. De vraag is of het daarmee volledig ontkracht is. Om dat te kunnen beoorde-
len, moeten er twee zaken in beschouwing worden genomen: 
 

• Het nationale beleid van de landen die zich eraan bonden, met als oogmerk aan de 
vereisten van het Kyoto Protocol voldoen. 

• De uiteindelijk gerealiseerde emissie van broeikasgassen van landen die binnen het 
Kyoto Protocol concrete doelen hebben en van de (ontwikkelings)landen, die deze 
doelen niet hebben. 

 
Kijkend naar de uitgebrachte rapportages moet worden geconstateerd dat veel landen hun 
afgesproken emissiereductie op geen stukken na halen en naar het zich laat aan zien ook 
niet zullen halen, ook al claimen ze bijna onveranderlijk dat ze de opgelopen achterstand wel 
op tijd met “aanvullend beleid” inlopen (paragraaf 7.4.3)8. Daarnaast zien we vooral in Azië 
een sterke groei van de emissies, die verband houdt met sterke industriële ontwikkeling, en 
waarop het Kyoto Protocol praktisch geen invloed lijkt te hebben, ook al vindt bijna tweeder-
de van de CDM projecten plaats in China en India, met een geclaimde jaarlijkse CO2-emis-
siereductie van 270 Mton CO2 (http://cdm.unfccc.int/Statistics/index.html). 
 
Samenvattend kunnen we stellen dat het UNFCCC, met het daaruit voortgekomen Kyoto 
Protocol, de ruggengraat vormt het wereldwijde klimaatbeleid. 
Het biedt een systeem om voor een aantal landen met ontwikkelde economieën reductiedoe-
len te stellen, en een rapportagesysteem, waaruit kan worden afgelezen hoe het staat met 
de realisatie van deze doelen. Verder is een aantal financiële instrumenten uitgewerkt waar-
mee projecten worden gestimuleerd in landen die geen doelstelling hebben, en waarvan de 
gerealiseerde reducties worden toegerekend aan landen die wel een doelstelling hebben, de 
zogenaamde “Flexibele Mechanismen”. 
Een zwak punt is dat landen eenvoudig kunnen weigeren het Kyoto Protocol te bekrachtigen 
(USA en Australië) en dat er feitelijk nauwelijks dwingende sancties zijn voor landen die hun 
doelstelling niet halen. Het Protocol en de daaruit volgende rapportagemethodieken, is der-
mate complex dat het lastig is om na te gaan in hoeverre gerapporteerde ontwikkelingen 
corresponderen met feitelijke reducties. Hierbij kan worden gewezen op Goodhart’s Law 
(Goodhart, 1975): “Als een maat tot doel wordt gesteld, verliest deze zijn waarde als maat”. 
 

                                                 
8 De financiële crisis, die in 2008 begon, stelt dit vooruitzicht enigszins bij, omdat deze een effect van 
ca -7% blijkt te hebben op de economische activiteiten van industrielanden. De vraag is “voor hoe 
lang?”. Veel beleid is er immers op gericht om het oude groeipad weer te herstellen. 
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Maar zelfs op grond van gerapporteerde emissies en verbruikscijfers van fossiele brandstof-
fen moet worden geconstateerd dat het Kyoto Protocol tot bescheiden reducties leidt, die in 
de schaduw staat van de wereldwijde groei van emissies. Tegenover een geclaimde reductie 
van - in het gunstigste geval 0,7 Gt - staat een toename van de wereldwijde CO2 emissie van 
bijna 10 Gt! 
Het effect van een wereldwijde financiële crisis blijkt groter dan van klimaatbeleid. De laatste 
cijfers (Olivier, 2010) van het Planbureau voor de Leefomgeving laten zien dat pas in het jaar 
2009 sprake is een (zeer bescheiden) daling van de wereldwijde CO2-emissie. Die reductie 
vindt in hoofdzaak plaats in ontwikkelde economieën, die het zwaarst getroffen zijn door de 
financiële crisis. Zich ontwikkelende economieën van China, India en enkele Zuidamerikaan-
se landen vertonen een voortgezette groei. Daar komt bij dat de landen met ontwikkelde 
economieën alles in het werk stellen om het oude pad van voortgezette economische groei 
te herstellen.  
 
Eerst volgt nu een overzicht van het broeikasgasreductiebeleid zoals dat, als invulling van 
het Kyoto Protocol in Europa, is vormgegeven. Daarna wordt ingezoomd op het klimaatbe-
leid in Nederland. 
 
7.4.2 Klimaatbeleid in Europa 
Europa is één van de, wat men noemt, ‘annex I partijen’ binnen de UNFCCC. ‘Annex I partij-
en’ zijn de landen (of unies) met een concrete reductiedoelstelling. Dat is een merkwaardige 
positie, aangezien Europa daarmee nevengeschikt is aan de lidstaten. De rol van Europa 
was dan ook aanvankelijk om de Kyoto doelstelling voor geheel Europa te verdelen over alle 
lidstaten, zodanig dat het totale voor Europa gestelde reductiedoel (van -8 %) zal worden 
gehaald als alle lidstaten hun nationale doelen halen. Men sprak van “burden sharing” (het is 
opvallend hoe men door het kiezen van de woorden waarmee men een begrip aanduidt, laat 
zien hoe men er tegen aan kijkt. Hier lijkt duidelijk sprake van ‘framing’, zie hoofdstuk 4.7). 
De reductiedoelstelling voor Europa werd vastgelegd op -8 % (van de uitstoot van broeikas-
gassen, gemiddeld over de periode 2008 – 2012), t.o.v. het referentiejaar 1990. De absolute 
emissie van Europa in 1990 bedroeg 3868 Mton CO2eq. Het heeft heel wat voeten in de aar-
de gehad om deze Europese doelstelling te verdelen over de lidstaten, maar uiteindelijk lukte 
dat. Zo kwam een land als Spanje met een reductiedoelstelling van +15 % uit de bus (het 
mag dus méér gaan uitstoten) en een land als Duitsland met – 21 %. Voor Nederland werd 
de reductiedoelstelling -6 % (gemiddeld over de periode 2008-2012). 
Bij Duitsland speelde mee dat de twee Duitslanden van vóór 1990 waren herenigd tot één.  
Vooral in het voormalige Oost Duitsland daalde daarna het energiegebruik sterk en werd de 
voor de inzet van steen- en bruinkool overgeschakeld op het veel minder koolstofhoudende 
aardgas. Het nieuwe Duitsland kreeg daarmee een aanzienlijke emissiereductie a.h.w. ‘in de 
schoot geworpen’. Dat is echter een eenmalig effect. 
 
Vervolgens werd in Europa lang onderhandeld over het instellen van een energiebelasting of 
een belasting op broeikasgasemissies. De Europese industrie heeft zich - en met succes - 
verzet tegen de invoering van een dergelijke belasting. Europa was aanvankelijk niet voor 
het door de USA voorgestane emissiehandelssysteem. Pas nadat in 2001 de USA definitief 
had afgehaakt en men in Europa zag dat het reductiedoel niet gehaald dreigde te worden, 
werden de geesten rijp voor een Europees handelssysteem voor CO2 emissierechten. Daar 
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kwam bij dat het verzet van de industrie tegen een systeem van handel in emissierechten 
beduidend minder krachtig was dan tegen een energiebelasting.  
De basisgedachte van emissiehandel is dat iedere “inrichting” waar emissies plaatsvinden 
een hoeveelheid emissierechten krijgt toegewezen (of dient te kopen). Is de werkelijke emis-
sie hoger dan wat men aan rechten toegewezen heeft gekregen, dan moet men emissierech-
ten bijkopen. Is de werkelijke emissie lager, dan houdt men rechten over die men kan verko-
pen aan inrichtingen die ze tekort komen. Indien een inrichting in een bepaald jaar niet vol-
doende emissierechten kan overleggen ter dekking van de feitelijke emissie, dient een boete 
betaald te worden voor iedere ton CO2 waarvoor geen emissierecht kan worden overgelegd. 
Het bedrag van de boete is hoger dan de kosten voor het treffen van maatregelen om de 
emissie te reduceren of alsnog aanvullende rechten te kopen. Zo ontstaat een markt voor 
emissierechten, waarbij een evenwichtsprijs wordt bereikt op een niveau, waarbij het eco-
nomisch is om reductiemaatregelen te treffen, indien de kosten daarvan lager zijn dan die 
van emissierechten die anders zouden moeten worden bijgekocht. Dit systeem bewerkstelligt 
dus dat de goedkoopste reductiemaatregelen het eerst worden getroffen, alvorens duurdere 
maatregelen aan bod komen. De hoeveelheid verstrekte emissierechten blijkt dus maatge-
vend. Het hele concept strookt wonderwel met de gedachte van ‘marktwerking’ en een ‘te-
rugtredende overheid’, dat in die periode (ook binnen de EU) populair was. 
Toen hierover eenmaal een Europese consensus ontstaan was heeft de Europese Unie 
doortastend een dergelijk systeem aanvaard en de lidstaten verplicht dat in te voeren. De 
eerste periode gold daarbij als proefperiode. Deze liep van 2005 t/m 2007. Schoonheidsfout-
je daarbij was dat er nogal wat verschillen optraden tussen de implementatiewijze van de 
verschillende landen, aangezien landen daarin werden vrij gelaten. Verschillen die achteraf 
in een moeizaam convergentieproces naar meer uniformiteit moesten worden bijgesteld. 
Ook Nederland implementeerde het Europese systeem voor handel in CO2 emissierechten 
voor inrichtingen met grote emissies. 
De mogelijkheid om ook de rechten van uitgevoerde reductieprojecten in niet-Europese lan-
den te verhandelen (CDM) in te brengen in het Europese systeem bleek een sterke stimu-
lans voor het systeem. Het was intussen duidelijk geworden dat veel Europese landen met 
hun binnenlandse reductiemaatregelen nooit hun doelstelling zouden halen. Door reducties 
die elders gerealiseerd worden in te brengen, ontstaat de mogelijkheid om (langs een om-
weg weliswaar) toch aan de Kyoto verplichting te voldoen. Nederland was één van de eerste 
landen die de mogelijkheid daarvan zag, en reeds lang voordat er sprake was van een Euro-
pees emissiehandelssysteem de nodige contracten had afgesloten om reductieprojecten 
elders mee te financieren. Daarbij gerealiseerde reducties zullen op het conto van Neder-
landse worden bijgeschreven. Globale schattingen laten zien dat Nederland zo ongeveer de 
helft van de nationale reductiedoelstelling in het buitenland zal realiseren. 
 
Ander beleid waarmee Europa invulling geeft aan broeikasgasreductie is het introduceren 
van CO2 emissienormen voor nieuw te produceren auto’s. Aangezien er binnen de grote EU 
landen sprake is van een omvangrijke auto-industrie die op een internationale markt moet 
concurreren, heeft deze auto-industrie invloedrijke lobby’s ondernomen om het aanscherpen 
van emissienormen te vertragen en/of te matigen. 
 
Europa speelt ook een belangrijke rol bij het onderbrengen van de internationale luchtvaart in  
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het handelssysteem voor emissierechten. Dit blijkt een taaie materie, waarbij ook weer de 
internationale concurrentiepositie van Europese landen en luchtvaartmaatschappijen in het 
geding is. Verder heeft de EU voorgeschreven dat lidstaten nationale bouwnormen moeten 
invoeren en aanscherpen (Energy Performance Building Directive). Ook dat het energiever-
bruik van bepaalde consumenten producten moet worden getoond op z.g. “energielabels”, is 
een Europees voorschrift. 
Tenslotte heeft men een aantaal initiatieven geformuleerd, betreffende Wind- en Zonne-
energie, CO2-opslag (CCS), alsmede een actieplan voor verbetering van de energie-
efficiëntie. 
In maart 2007 heeft de EU besloten dat de uitstoot van broeikasgassen in het jaar 2020 mi-
nimaal 20% lager moet zijn dan in 1990 (het ijkjaar). Dat lijkt een moedige doelstelling. De 
Britse regering gaat zelfs nog een stap verder en stelt als doel een reductie met 60% in het 
jaar 2050, t.o.v. 1990. 
 
Men kan dus stellen dat de Europese Unie het beleid op het gebied van CO2-emissiereductie 
serieus ter hand nam. We zien dan ook tot 2008/9 een gestaag afnemende CO2-emissie. 
Daarna echter wordt verwacht dat een opgaande lijn – bij voortzetting van bestaand beleid – 
weer wordt opgepakt (zie figuur 7.4). De doelstelling van 20% reductie lijkt buiten bereik te 
liggen. 
 

Fig 7.4  Gerapporteerde en geprognotiseerde CO2-emissie van het European Environment 
Agency, voor alle 27 lidstaten. Hierin zijn teruggelopen emissies in voormalige Oost-
Europese landen, alsmede buiten Eurpa gerealiseerde reducties (CDM), verdisconteerd.  
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Hoewel de reducties die men zich ten doel stelt minimaal zijn, als wordt gelet op de wens tot 
beheersing van klimaateffecten, moet dus ernstig worden betwijfeld of ze realistisch zijn. Dit 
kan worden geïllustreerd aan de hand van enkele voorbeelden: 
Daags na de top waarop de EU besloot tot een reductie van 20% in het jaar 2020, opperde 
de Europese Commissaris Stavros Dimas (Milieu) dat Duitsland, net als in de rest van Euro-
pa, een snelheidslimiet op snelwegen zou moeten invoeren. Dat zou een eenvoudige maat-
regel zijn om CO2-uitstoot terug te dringen. De Duitse regering liet echter onmiddellijk weten 
daar niets voor te voelen. 
Het nieuwe doel van 20% reductie in 2020 gaat veel verder dan de 8% in 2012, waartoe de 
EU-landen zich in hebben gecommitteerd in het kader van het Kyoto Protocol. Uit cijfers van 
Eurostat, het Europese bureau van statistiek blijkt echter dat veel EU landen ver achter lig-
gen op dit schema (tabel 7.1), ja, dat veel EU-landen juist méér uitstoten dan ze in 1990 de-
den. 
 
De Amerikaanse regering wil de industrie- en transportsector op basis van vrijwilligheid over-
halen tot een forse CO2-emissiereductie. Uit een rapport van het US Department of State 
(http://www.state.gov/g/oes/rls/rpts/index.htm) blijkt dat de VS in werkelijkheid verwachten in 
2020 ongeveer 8,3 Gton broeikasgassen te produceren, tegen 7,0 Gton in het jaar 2000. Dat 
houdt in een stijging van bijna 20%!9 
 
7.4.3 De haalbaarheid van Kyoto doelstellingen in Europa  
Tabel 7.1 op de navolgende pagina toont de totale geprojecteerde emissie van de Europese 
landen van broeikasgassen, uitgedrukt in CO2eq, in het jaar 2010, t.o.v. het basisjaar 1990. 
We zien hieruit dat met voortzetting van het bestaande beleid van de 15 landen die de EU 
vormden ten tijde dat het Kyoto Protocol werd vastgesteld, een reductie van bijna 4% mag 
worden verwacht. De doelstelling was 8%. In het jaar 2005 was er nog sprake van een toe-
name van de emissie met 2 %. In datzelfde jaar verwachtte men nog een reductie van niet 
meer dan -1,6 % te bereiken in het jaar 2010. 
Anders bekeken, lukte het de EU-15 in vijftien jaar om de emissie van broeikasgassen met 2 
% te reduceren, over de resterende 5 jaar denkt men daar nog eens 2 % aan toe te kunnen 
voegen. 
 
Nemen we ook de landen van het voormalige Oostblok en enkele buiten de EU vallende Eu-
ropese landen mee, dan zal daarvan de totale reductie naar verwachting op -9,8 % uitkomen. 
Dit hangt vooral samen met de economische teruggang in deze landen, na het uiteenvallen 
van het Oostblok. Dit lijkt echter een tijdelijk effect. In landen als Polen en Roemenië was er 
de laatste jaren al weer sprake van een stijgende trend. 
Beperken we ons tot de EU-15, dan zien we dat deze landen met additioneel beleid de ach-
terstand denken in te lopen tot vrijwel hun collectieve Kyoto doelstelling. Met het verrekenen 
van reductie door “Landgebruik” (sinks, -0,9 %) en via de “Flexibele Mechanismen” (-2,6 %) 
in het buitenland gekochte reducties, verwacht men zelfs ruim boven de Kyoto doelstelling uit 
te komen. Dat betekent dat deze landen ongeveer 90 Mton CO2eq/jr denken in te kopen bij 
landen die buiten het Kyoto Protocol vallen. Dat is geen onredelijk getal, gegeven dat de 

                                                 
9 In een soortgelijk rapport, van drie jaar later (2010), is sprake van een prognose voor 2020 van 7,4 
GtonCO2 (+ 5,5%).  
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jaarlijkse CO2-emissiereductie van alle 2400 geregistreerde CDM projecten ca 360 Mton CO2 
per jaar bedraagt. 
 
Vergelijken we deze cijfers met die van de ontwikkeling van het Europese energieverbruik 
dan zien we dat daar sprake is van duidelijke toename. Voor de EU-15 stijgt het energiever-
bruik van 1990 tot 2005 met 11,4 %. Door een verschuiving van de inzet van steenkool naar 
aardgas stijgt de met deze brandstoffen corresponderende emissie van CO2 minder, maar 
toch nog altijd met 6,2 %.  
Een groot deel van de Kyoto doelstelling wordt kennelijk gerealiseerd via de niet-CO2 broei-
kasgassen, waarvan veel minder betrouwbare statistieken voorhanden zijn. Het resterende 
potentieel voor deze niet-CO2 broeikasgassen zal hoe dan ook beperkt zijn, in de periode 
van 2012 tot 2020. 
Vergelijken we het resultaat van de Europese landen met de ontwikkeling van de totale CO2 
emissie wereldwijd, dan zien we dat deze in het jaar 2005 met 37% was toegenomen, t.o.v. 
het jaar 1990. 
 
Dit alles geeft aanleiding tot twijfel aan de gerapporteerde reductiecijfers en meer nog aan de 
geprognotiseerde reducties in het jaar 201010 en 2020. 

                                                 
10 Recentere cijfers laten zien dat de financiële crisis tot een forse extra reductie leidt. Wanneer dat 
(tijdelijke) effect wordt meegenomen, is het aannemelijk dat de Europese Unie haar Kyoto doelstelling 
(-8% t.o.v. 1990) uiteindelijk toch gaat halen. Dat ondergraaft echter niet de conclusie die hier wordt 
getrokken. 
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World Total 1990: 21.200.000 kton;  2005: 29.500.000 kton (+40%) 

 

Cijfers afkomstig van European Environment Agency (2007)  

Gerapporteerde emissiereductie in EU-15 in 2005: -2% 

 

Tabel 7.1  Projectie van broeikasgas emissies in Europa in het jaar 2010 
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7.4.4 Doelstellingen voor het jaar 2020 
Voor het jaar 2020 heeft de Europese Unie verdergaande doelstellingen afgesproken, name-
lijk een reductie van de uitstoot van broeikasgassen met 20%, ten opzichte van 1990, en een 
aandeel van 20% renewable energie in de totale energiebehoefte. 
In hun studie “EU climate policy impact in 2020” (Graus, et al, 2009), geven Graus, Sreeni-
vasamurty en Wesselink aan dat de EU zich enorme inspanningen zal moeten getroosten 
om het doel van 20% emissie-reductie in 2020 te halen. Het beleidsinstrument  dat daaraan 
de grootste bijdrage moet leveren is het “European Emission Trading Scheme”, aangevuld 
met in het buitenland gerealiseerde, of ingekochte, reductie-eenheden. Het effect van de 
economische recessie die in 2008 begon wordt geraamd op ca -7% (Olivier et al, 2010). 
Daardoor blijven in de periode tot 2012 emissierechten onbenut. Die kunnen worden ingezet 
in de periode daarna (banking). Dit is echter een uitsmeren van het effect van tijdelijke eco-
nomische teruggang, en heeft niets heeft te maken met werkelijk gerealiseerde reducties. De 
EU leunt daarmee steeds zwaarder op reducties die in het buitenland worden gerealiseerd. 
 
Wesselink, Eerens en Vis (Wesselink, 2008) signaleren dat een belangrijk deel van de doel-
stelling voor 2012 wordt bereikt door reducties van niet-CO2 broeikasgassen. Feitelijke re-
ductie van CO2 (gekoppeld met brandstofinzet) blijkt mager. In de periode van 2013 tot 2020 
mag echter niet meer op een vergelijkbare reductie van de emissie van niet-CO2 broeikas-
gassen worden gerekend, omdat tot 2012 vrijwel het gehele potentieel daarvan is gereali-
seerd. Dat toont eens te meer aan hoe lastig (zo niet onmogelijk) het halen van ook de re-
ductiedoelstelling voor 2020 in de EU zal zijn. 
Met de lage prijs van CO2-emissierechten zal het tevens moeilijker zijn om de doelstelling 
van 20% renewable energie te realiseren. De economische stimulans daartoe zal beperkt 
zijn, tenzij zwaarder wordt ingezet op andersoortig beleid, gebaseerd op andere drijvende 
krachten. Men kan hierbij denken aan het beleid dat Duitsland al enige jaren voert ter stimu-
lering van renewable energie. Dat is gebaseerd op een gunstige vergoeding voor renewable 
opgewekte elektriciteit aan het openbare elektriciteitsnet en heeft tot een sterke groei van het 
gebruik van renewable bronnen geleid. Zo was in het jaar 2009 ca 16% van de elektriciteit in 
Duitsland afkomstig van renewable bronnen. 
 
Tot zover de EU. Wereldwijd blijkt de situatie nog aanzienlijk ongunstiger, omdat landen met 
ontwikkelende economieën een aanzienlijke groei van hun energieverbruik zullen vertonen. 
Daarbij zien we dat ze ook meer steenkool inzetten, met een hogere CO2-uitstoot per ener-
gie-eenheid. In zijn artikel  “IEA: Bereiken van klimaatdoelen verder weg dan ooit” laat Hen-
sen (Hensen, 2007) zien dat verwacht mag worden dat de wereldwijde CO2-emissie in 2030 
25% zal liggen boven het niveau van 2007. Hij baseert zich daarbij op energiescenario’s van 
de IEA en gaat er daarbij van uit dat alle realistische maatregelen voor beperking van de 
CO2-uitstoot worden genomen. 
 
Figuur 7.5 maakt nog eens inzichtelijk hoe groot het verschil is tussen het “business as usu-
al” scenario en het doelscenario, wil men de concentratie van broeikasgassen in de atmos-
feer beperken tot 450 ppm CO2. 
Zowel de reductie op basis van minimale doelstellingen van landen, als die van de uiterste 
doelstelling, blijft ver boven de lijn die het noodzakelijke verloop aangeeft om de concentratie 
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tot niet meer dan 450 ppm te laten toenemen. Klimaatbeleid heeft enig effect, maar dat effect 
ligt meer in een vertraging van de toename van de concentratie, dan in een limitering daar-
van. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     Fig. 7.5   Deze grafiek, afkomstig van de “European Climate Foundation”, laat zien 
hoezeer de doelstelling afwijkt van aannemelijke prognoses, van de 
wereldwijde ontwikkeling van broeikasgasemissies. 

 
 
7.5 Synopsis van hoofdstuk 7 
 
Dit hoofdstuk begint met een uiteenzetting van het natuurlijke broeikaseffect. Vervolgens 
wordt nagegaan hoe de natuurlijke afwisseling van ijstijden en tussenliggende warme perio-
den, gedurende de laatste 2 miljoen jaar kan worden verklaard. De aanzet tot veranderingen 
kan worden herleid tot de dynamiek van het aarde-zon stelsel, maar belangrijke, versterken-
de mechanismen spelen een rol (veranderende reflectie van zonlicht aan het aardoppervlak, 
oceaanstromingen, het vrijkomen van methaan). Ook blijkt de activiteit van de zon (zonne-
vlekkencycli) een (beperkte) rol te spelen. 
Verbranding van fossiele brandstoffen, sinds de aanvang van de industriële revolutie, heeft 
de concentratie van CO2 in de atmosfeer doen toenemen van 270 tot 380 ppm (in 2009). 
Deze waarde blijkt hoger dan gedurende de afgelopen 25 miljoen jaar is voorgekomen. Ge-
concludeerd wordt dat deze toename van de atmosferische CO2 concentratie, en de te ver-
wachten verdere toename tot minstens 800 ppm, niet zonder gevolgen zal blijven voor de 
gemiddelde temperatuur op aarde. De verwachte gevolgen worden in paragraaf 7.2 aange-
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geven. Het systeem blijkt echter traag en werkelijk ernstige gevolgen zullen zich pas na ver-
loop van tijd (honderden jaren) openbaren. 
Paragraaf 7.4 geeft een kort overzicht van het tot nu toe ingezette klimaatbeleid. De effecten 
daarvan blijken tot nu toe marginaal, zeker wanneer ze op wereldschaal worden beschouwd. 
Maar ook in Europa, dat toch een voortrekker is op dit gebied, blijken de resultaten matig, al 
geven veel Europese landen aan dat ze met extra beleid hun Kyoto doelstelling wel verwach-
ten te realiseren.  
Tenslotte wordt gekeken naar de doelstelling die Europa zich heeft gesteld voor het jaar 
2020. De haalbaarheid van de Europese doelstelling van 20 % reductie van de uitstoot van 
broeikasgassen in 2020, t.o.v. 1990, blijkt uiterst twijfelachtig, wanneer men zich realiseert 
dat deze in belangrijke mate zal moeten komen van de reductie van feitelijke CO2-emissies, 
in de periode van 2012 tot 2020. Het potentieel aan reductie van zogenaamde niet-CO2 
broeikasgassen is namelijk goeddeels al benut in de periode daarvoor. 
Politieke overeenstemming over intensivering van wereldwijd klimaatbeleid lijkt anno 2010 
ver te zoeken. Verklaringen hiervoor liggen besloten in de analyse van eerdere hoofdstukken 
over gedrag (4), economie (5) en ethiek (6). 
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8 KLIMAATBELEID IN NEDERLAND 
 
In de periode 1990 -2010 werden in Nederland talloze beleidsinstrumenten ingezet. Veel van 
deze beleidsinstrumenten blijven slechts een aantal jaren van kracht. Daarna worden ze ge-
stopt en vaak weer vervangen door een vergelijkbaar instrument. Succesvolle instrumenten 
blijven vaak onder dezelfde naam gehandhaafd, maar worden inhoudelijk bijgesteld. 
Hieronder volgt een overzicht van de belangrijkste beleidsinstrumenten die Nederland in de 
periode 1990 tot 2009 heeft ingezet om het nationale klimaatbeleid gestalte te geven. 
De jaartallen verwijzen naar het jaar waarop een beleidsinstrument van kracht werd, dan wel 
werd herzien. 
 
• Milieu Actie Plan (MAP) van de energiesector     1991 
• Meerjaren Afspraken Energie-efficiency (MJA-1)    1992/2001 
• Vergunningverlening, inzake de Wet Milieubeheer    1993 
• Industriële Energie Demonstratieprojecten (TIEB, Tendem)   1994/2000 
• Gemeentelijke Energiebesparings Aanpak (GEA)    1994 
• Ontwikkling Industriële Energiebesparende Technieken (MINT/SPIRIT) 1994/2000 
• Regulerende Energiebelasting (REB)      1996 
• Energielabels voor huishoudelijke apparaten     1996 
• Regeling Energie prestatienormen voor nieuwe gebouwen   1996 
• VAMIL – Vervroegde Afschrijving Milieu Investeringen    1991 
• EET – Ecologie, Economie, Technologie     1997 
• EIA - Energie Investerings Aftrek (fiscale compensatie)   1997 
• GLAMI Convenant voor de glastuinbouw     1997 
• Groen Beleggen (fiscale compensatie)      1999 
• Programma “Reductie van Overige Broeikasgassen (ROB)   1998 
• Besluit Subsidies CO2-reductieplan      1998 
• Benchmarking Convenant Industriële Energie Efficiency   1999 
• Nieuwe Energie Conversiesystemen en –Technologie (NECT)  1999 
• Gasvormige en Vloeibare Klimaatneutrale Energiedragers (GAVE)   2000 
• Milieu Investerings Aftrek (MIA)       2000 
• Energielabels voor auto’s       2001 
• Energie Transitie Project        2001 
• Energie Onderzoek Subsidies (EOS)      2001 

o EOS – Demonstratie 
o EOS – Energie en Samenwerking 
o EOS – Lange Termijn 
o EOS – Nieuw Energie Onderzoek (NEO) 

• Duurzame Energie in Nederland (BSE-DEN)     2002 
• Meerjaren Afspraken Energie-efficiency (MJA-2)    2002 
• Bestuurs Akkoord Nieuwe Stijl (BANS, voor gemeenten)   2003/2007 
• Besluit Subsidieregeling Energieprogramma’s (BSE)    2003 
• Actieplan Biomassa        2003 
• Belastingvoordeel voor energiezuinige auto’s (BPM)    2004 
• Unieke Kansen Regeling (UKR), ter ondersteuning van Transitie Projecten 2004 
• Verhandelbare CO2 emissierechten  (EU Emission Trading)   2005 



 104 

• Het Nieuwe Rijden, voor wegtransport en -vervoer    2006 
• Kompas programma voor gebouwen      2006 
• Energielabels voor woningen / Energie Prestatie Advies   2006 
• Kompas programma voor gebouwen      2006 
• Milieukwaliteit Elektriciteitsproductie (MEP)     2003/2006 
• Besluit Biobrandstoffen voor het Wegverkeer     2007 
• Milieubelasting voor vliegreizen vanuit Nederland (vliegtaks)   2008 11 
• Aanvalsplan Warmte        2008 
• Subsidieregeling Duurzame Warmte      2008 
• Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE)     2008 
• Meer met Minder (klimaatakkoord), voor de gebouwde omgeving  2008 
• Stimulering Lokale Klimaatinitiatieven (SLOK)     2008 
• Aanwijzingsregeling Willekeurige Afschrijving en Inv. Aftrek Milieu-invest. 2009 
• Kilometerheffing voor wegvervoer         ? 
 
 
Deze lijst is niet uitputtend, maar geeft wel een indruk van de waaier van beleidsmaatregelen 
die in de periode 1990 – 2009 in Nederland is ingezet om reductie van energiegebruik en 
CO2-emissie te bewerkstelligen. 
 
Kijken we vervolgens naar het feitelijke verloop van het energiegebruik van Nederland, dan 
zien we daarvan weinig terug. 
De hoeveelheid duurzaam opgewekte energie (wind, zon, waterkracht, biomassa) dekt niet 
meer dan ca 1% van het totale energiegebruik van Nederland (2006). De neergaande ont-
wikkeling die zich met het jaar 2004 inzette, kan deels worden verklaard door de sinds dat 
jaar verder toegenomen import van elektriciteit uit het buitenland. De emissie die gepaard 
gaat met elektriciteit, opgewekt buiten de landsgrenzen, telt volgens het Kyoto Protocol im-
mers niet mee. In 2004 bedroeg deze import ca 14% van de totale elektriciteitsconsumptie, 
maar in 2006 was dat opgelopen tot ca 18 %. Zonder deze import van elektriciteit zou de 
Nederlandse CO2-emissie ongeveer 6 Mton (ca 3 %) hoger uitgevallen zijn. 
In 2008 is er al weer sprake van toename (de elektriciteitsimport daalde met 11 PJ), terwijl 
het verbruik van vooral olieproducten en steenkool daalde, waarschijnlijk als gevolg van de 
economische crisis. 

                                                 
11 Deze impopulaire maatregel is intussen, onder druk van de verslechterde economische omstandig-
heden, weer ingetrokken, per 1 juli 2009. 
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Fig. 8.1  Energieverbruiksaldo van Nederland van 1990 t/m 2006 
 
 
 
De grafiek hieronder geeft het verloop van de CO2-emissie die gepaard gaat met de inzet 
van deze energiedragers. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 8.2   CO2 emissie van Nederland, voor zover afkomstig van de inzet van brandstoffen 
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Zoals te verwachten is, vertonen beide grafieken een duidelijke correspondentie. Afgezien 
van enkele dipjes in 1997 en 1999 zien we een gestage toename tot het jaar 2004. Daarna 
zet een daling in, die waarschijnlijk moet worden toegeschreven aan hoge olieprijzen en 
daarmee gekoppelde hoge prijzen voor aardgas. 
De stijging over de periode 1990-2004 bedraagt ca 1 % per jaar. Dat is minder dan de eco-
nomische groei in die periode. Er lijkt dus wel degelijk sprake van enig effect van klimaatbe-
leid. Het effect van hoge prijzen lijkt groter dan het gevoerde klimaatbeleid. Vergeleken met 
de doelstelling (-6% in 2010) moet worden geconstateerd dat een dergelijk doel ver weg lijkt, 
al moet worden opgemerkt dat Nederland er daarbij van uit gaat dat -3 % van de emissiere-
ductie in het buitenland wordt gerealiseerd (via JI en CDM). 
Wellicht dat de economische teruggang, die in 2008 inzette, het Kyoto doel alsnog binnen 
handbereik brengt. Intussen wordt alles in het werk gesteld om wat dit betreft het tij te doen 
keren. 
 
 
8.1 Subsidies en heffingen 
 
Subsidies vormen een populair beleidsinstrument. Ze vormen een positieve stimulans. De 
vraag is echter of dat waarvoor subsidie ontvangen wordt niet ook gebeurd zou zijn zonder 
subsidie. Ontvangers maken er graag gebruik van en voor beleidsmakers lenen ze zich voor 
eenvoudige berekening. De verleende subsidie wordt vermenigvuldigd met de subsidie-
grondslag en zo valt eenvoudig het (veronderstelde) effect te berekenen. Dat in veel gevallen 
gesubsidieerd wordt wat men toch al gedaan zou hebben, blijft vaak buiten zicht. Zowel de 
ontvangers als de beleidsmakers hebben er geen belang bij om dat boven tafel te krijgen. 
Complicerend in de achterliggende periode was dat er sterke druk vanuit de Europese Unie 
werd uitgeoefend om subsidies te beperken. ‘Brussel’ legde ze al snel uit als ongeoorloofde 
bedrijfs- of sectorsteun. Zodra een subsidie echter milieudoelen diende stond de EU deze, 
als stimuleringsinstrument, wél toe.  
Druk van de EU maakte ook dat een toenemende voorkeur ontstond voor wat men noemt 
‘generieke subsidies’. Dat zijn subsidies waarbij het subsidiebedrag is gekoppeld aan het te 
behalen primair bedoelde effect van de subsidie (bijvoorbeeld bespaarde ton CO2 uitstoot 
per subsidie-€). Ook verklaart de druk uit Brussel de opkomst en populariteit van fiscale 
compensatieregelingen (zoals de EIA: Energie Investering Aftrek). Daarbij wordt immers 
geen geld uitgekeerd, maar een heffing of belasting verminderd. Met name de EIA leent zich 
goed voor snelle effectberekeningen. Dat gaat als volgt: 
Voorzieningen waarbij de bereikte emissiereductie een bepaalde grenswaarde overstijgt, in 
termen van emissiereductie per geïnvesteerde Euro (bijvoorbeeld  kgCO2/€), komen in aan-
merking voor fiscale compensatie. De compensatie bedraagt een vast percentage (bijvoor-
beeld 15%) van de investering. Is nu in een bepaalde periode het totale bedrag aan verleen-
de fiscale compensatie bekend, dan kan men eenvoudig schatten hoeveel CO2-emissiere-
ductie daarmee correspondeert. Daarvoor moet men dat totaal eerst delen door het subsi-
diepercentage, om op de investering te komen, om vervolgens met de subsidienorm S te 
vermenigvuldigen. Dat levert meestal een mooi bedrag op voor de met deze regeling gesti-
muleerde reductie. 
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Dat het veelal gaat om voorzieningen die sowieso al getroffen zouden zijn, blijft daarbij bui-
ten zicht. Ook het feit dat het lang duurt voordat feitelijk wordt geïncasseerd, verdoezelt de 
relatie tussen de investering en de compensatie. Tenslotte blijkt vaak dat de kostenpost 
waarop de investering wordt afgeboekt doorgaans niet dezelfde is als waarop het financiële 
voordeel wordt geboekt. Het resultaat is dat de fiscale compensatie wel wordt gebruikt, maar 
vooral om achteraf een voordeel te behalen, niet om een investeringsbeslissing te beïnvloe-
den. 
 
Is daarmee alle subsidie en fiscale compensatie zonder effect? Nee, maar het werkt anders 
dan men veronderstelt. Het genereert budgettaire ruimte om in te besteden aan extra voor-
zieningen, die niet altijd in dezelfde categorie zullen vallen als waarvoor de subsidie is ver-
kregen. In bijvoorbeeld de EIA, fungeert het feit dat een voorziening op een lijst is opgeno-
men als een ‘keurmerk’ waarmee wordt aangegeven dat het om een voorziening gaat die op 
langere termijn bespaart. Leveranciers spelen daar graag op in bij de promotie van hun arti-
kel. Jammer is dan ook dat een paar jaar na de introductie van de EIA de mogelijkheid werd 
gecreëerd om ook voor generieke maatregelen (alleen de CO2 reductie per investering, los 
van een specifieke voorziening) gebruik te maken van de fiscale compensatie. 
 
Subsidies worden geacht bepaalde zaken die “zich niet terug verdienen” dankzij de subsidie 
over de grens te trekken waarbij wel sprake is van een positief saldo. Deze gedachte gaat uit 
van de veronderstelling dat als iets voordeliger uitvalt men daar de voorkeur aan zal geven, 
en gaat voorbij aan de niet-rationele gronden waarop investeringsbeslissingen worden ge-
nomen. Op de eerste plaats moet een bestaande voorziening zijn afgeschreven voor men tot 
vervanging over gaat, of er moet al sprake zijn van uitbreiding/nieuwbouw. En dan nog is de 
keuze veel meer een zaak van ‘blijven bij het vertrouwde’ (status quo bias) dan het onzekere 
van iets nieuws. Een financieel voordeel (zeker als dat niet op voorhand gegarandeerd is en 
men er lang op moet wachten) speelt dan een ondergeschikte rol. Mensen die subsidierege-
lingen opzetten en uitvoeren zien dat vaak over het hoofd. In het algemeen gaat men uit van 
rationele besluitvorming. Maar, zoals uit het hoofdstuk over psychologie duidelijk blijkt, is 
besluitvorming vaak niet rationeel. Tenslotte blijkt de beschikbaarheid van liquide middelen 
vaak een beperkende factor. 
Beleidsmakers gaan er dus vaak ten onrechte van uit dat, als een subsidie de “onrendabele 
top” wegneemt, men dan automatisch kiest voor de voorziening waarop men subsidie kan 
verkrijgen. Het is dus niet zo dat subsidies (en fiscale compensatie) geen effect hebben, 
maar dat het effect vaak aanzienlijk wordt overschat. 
 
Een ander punt is dat een subsidie moet worden afgestemd in een zekere band. Hoge per-
centages (> 40 %) voor investeringssubsidies zijn zeker effectief, maar slagen er veelal niet 
in om een blijvend effect in de markt teweeg te brengen; als de subsidie stopt grijpt men 
weer terug op de oude oplossing met lage initiële kosten. In het ideale geval creëert een 
subsidie een markt een bepaald product, waardoor na verloop van tijd dat product goedkoper 
kan worden aangeboden en de subsidie op den duur achterwege kan blijven. 
Een voorbeeld van een dergelijke stimulering was subsidie op spaarlampen. Die was zeker 
effectief, al was het misschien alleen maar in die zin dat daarmee ontwikkelingen die tóch 
wel zouden plaatsvinden enkele jaren werden vervroegd. 
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Als een subsidie te laag is (minder dan 15% is te laag om welke beslissing dan ook te beïn-
vloeden) heeft deze hoe dan ook geen stimulerende werking. 
Een subsidiepercentage zal zich dus binnen een band van 15 tot 40-50 % moeten bevinden 
om gewenst effect te sorteren. 
 
Het voorgaande ging over investeringssubsidies. Nog lastiger wordt het wanneer het gaat 
om stimulering van de fasen die voorafgaan aan het introduceren van een nieuw (energie-
zuinig) product op de markt. Een investeringssubsidie (aankoopsubsidie) gaat naar de ko-
pers. Om een ontwikkeling in gang te zetten dienen subsidies gericht te zijn op onderzoeks-
instellingen en producenten/aanbieders, met een tussenpositie voor demonstratie projecten. 
Hier speelt namelijk de onzekerheid of een ontwikkeling inderdaad leidt tot een commercieel 
succesvol product. 
De mate van onzekerheid is het grootst bij research en neemt af bij ontwikkeling, om verder 
af te nemen bij de demonstratie (er is dan al sprake van een werkend product, al is nog niet 
zeker of dit precies doet wat er van verwacht wordt) en is minimaal bij de marktintroductie. 
Bij marktintroductie is er feitelijk alleen nog sprake van commerciële onzekerheid, zodat in-
vesterings/aankoopsubsidie (zie hierboven) nog een laatste steun in de rug kan betekenen. 
Deze gedachtegang wordt in onderstaande grafiekjes geïllustreerd. 
 

De mate van onzekerheid over een 
succesvolle ontwikkeling is het 
grootst aan het begin van een ont-
wikkeling. Men heeft een idee, maar 
nog geen enkel zicht op hoe dat idee 
is ter verwezenlijken, laat staan in de 
vorm van een verkoopbaar product 
kan worden gegoten. Als een imple-
menteerbare oplossing is gevonden, 
dient deze te worden ontwikkeld tot 
één of meer prototypes, die vervol-
gens moeten laten zien dat het in 
praktijkomstandigheden echt werkt 
(demonstratie), alvorens een markt-
positie met het product kan worden 
opgebouwd. De onzekerheid over het 
welslagen neemt af tijdens een der-
gelijk traject. 
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Het investeringsniveau voor de pro-
ducent begint in het algemeen laag, 
tijdens de research, maar neemt toe 
bij het doorlopen van de vervolgsta-
dia. Vooral de marktintroductie is 
duur, omdat er bijvoorbeeld een pro-
ductielijn moet worden opgestart, 
waarbij er nog steeds een (matige) 
onzekerheid bestaat over het uitein-
delijke succes.  
 
 
 
 
 
Omdat de grote onzekerheid in de 
beginfase velen er van zal weerhou-
den om initiatief te nemen, dient een 
subsidie die beoogt deze fase te sti-
muleren een hoog uitkeringspercen-
tage te hebben. Dat lijkt een pro-
bleem, maar blijkt toch mee te vallen, 
omdat in dit stadium de investering 
nog beperkt is. 
Bij daaropvolgende fasen kan het 
subsidiepercentage steeds lager uit-
vallen om toch nog effectief te kun-
nen zijn als stimuleringsmiddel. 
 

 
Het totale subsidiebedrag, dat nodig 
is om een ontwikkeling door de ver-
schillende fasen te loodsen, zal in het 
algemeen een stijgende lijn vertonen. 
Zo zullen ontwikkelingssubsidies in 
totaliteit een groter budget moeten 
hebben dan onderzoekssubsidies, 
terwijl demonstratiesubsidies weer 
een groter budget dienen te hebben 
dan ontwikkelingssubsidies. In markt-
introductie subsidies zullen, vooral 
waar het gaat om aantallen, de 
grootste bedragen om gaan, ondanks 
het relatief lage subsidiepercentage 
waarmee kan worden volstaan. 
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Bij subsidies bestaat een interessante tegenstelling tussen “specifieke subsidies” en “gene-
rieke subsidies”. Specifieke subsidies bevoordelen een aangewezen techniek of methode. 
De vooronderstelling is dat toepassing van de bewuste techniek het doel van de subsidie 
(bijvoorbeeld energiebesparing) in zekere mate dient. 
Generieke subsidies gaan voorbij aan de wijze van implementatie, maar geven een voordeel 
aan alle voorzieningen die tot een vooraf aangegeven, gewenst resultaat leiden. Ze bevoor-
delen dus geen specifieke technieken en ze leiden vaak tot aanzienlijke aantallen ‘free riders’ 
(partijen die gebruik maken van de subsidie, zonder dat ze zich daarvoor inspannen), hoewel 
dat vaak slecht zichtbaar is. 
Bij specifieke subsidies is een overheid vatbaar voor het verwijt van bedrijfssteun of het be-
voordelen van een bepaalde bedrijfstak, een zaak waar vanuit de EU scherp op wordt toege-
zien. 
 
Generieke subsidies blijken veel minder vatbaar voor kritiek uit ‘Brussel’. Daarom werden in 
de jaren negentig veel specifieke subsidies afgebouwd, om vervangen te worden door gene-
rieke subsidies. Daarbij werden grofweg de geldstromen gehandhaafd. Die zijn namelijk 
vastgelegd in meerjarenbegrotingen en institutioneel ingebed (zo zijn er bijvoorbeeld organi-
saties die hun bestaansgrond ontlenen aan de uitvoering van subsidieregelingen). 
Als middel om de ontwikkeling en uitgroei van specifieke technieken te stimuleren kunnen 
specifieke subsidies behoorlijk effectief zijn. Daarvoor is echter wel continuïteit nodig. Een 
producent die investeert in een bepaalde techniek, rekening houdend met het voordeel dat 
een subsidie hem biedt, moet niet geconfronteerd worden met het onverwacht, voortijdig 
wegvallen van dat voordeel. In Nederland bleek er vaak weinig continuïteit. Met het wisselen 
van regeringen en bewindslieden, blijken ook vaak subsidies en subsidieregimes te wisselen. 
Zo werden wind- en zonne-energie de ene keer wel maar even later niet meer gesubsidieerd, 
om soms na geruime tijd weer onder een ander subsidieregime terug te keren. Nederland 
had ooit een veelbelovende windturbine industrie. Die is echter in de golven van opeenvol-
gende subsidieregimes ten onder gegaan. Denemarken en Duitsland boden aanzienlijk meer 
continuïteit en kunnen nu bogen op een volwassen windturbine industrie die zich ook buiten 
de landsgrenzen manifesteert.  
 
Bij subsidieregelingen gaan de ontwerpers daarvan teveel uit van rationeel gedrag van de 
aanvragers/ontvangers, en ze hebben weinig oog voor de niet-rationele aspecten van be-
sluitvorming. Ze zouden kennis moeten nemen van de psychologie van besluitvorming en 
daarvan beter gebruik maken bij het inrichten van stimuleringsregelingen (of heffingen). 
Hoofdstuk 4, over het menselijk gedrag, laat zien hoe weinig rationeel dat gedrag vaak is en 
hoe emoties en intuïties vaak meer sturend zijn.  
 
Beleidsvoorkeuren 
Op deze plaats is het wellicht gepast om iets te zeggen over de voorkeuren vanuit de be-
leidsministeries. Voor ambtenaren is het erger om geassocieerd te worden met een misluk-
king of een fout, dan onopvallend te blijven. De grote onzekerheid bij onderzoek, impliceert 
als vanzelfsprekend dat veel onderzoek niet tot commercieel succes zal leiden. Onderzoe-
kers zijn daaraan gewend, maar voor ambtenaren is het griezelig om geld te stoppen in acti-
viteiten waarvan onzeker is of het wel tot iets leidt. “Had je dat niet vooraf kunnen weten?” is 
de vraag waarvoor men beducht is. Daar komt nog bij dat de tijd van oogsten (als er al ge-
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oogst wordt) ook nog eens vele jaren later valt. Dan bevindt de ambtenaar in kwestie al lang 
op een andere plaats in de ministeriële organisatie, en is de betreffende bewindsman/vrouw 
vrijwel zeker vervangen. Gevolg van dit alles is dat vanuit het beleid een voorkeur bestaat 
voor de latere fasen van ‘demonstratie’ en ‘marktintroductie’. Het risico dat later het verwijt 
komt dat men geld heeft gestopt in technologie die op eigen benen kon staan is dan niet 
groot en resultaten kunnen sneller worden getoond. 
De subsidie-ontvanger zal niet toegeven dat hij subsidie vraagt voor iets wat hij toch wel ge-
daan zou hebben. 
 
De wijze van begroten van ministeries is zodanig dat men al vele jaren vooruit budgetten 
voor verschillende begrotingsposten projecteert. De inertie van een dergelijk proces moet 
niet worden onderschat. Er moet een bijzonder sterke aanleiding zijn om daar plotseling van 
af te wijken. Kritische vragen in de Tweede Kamer aan de verantwoordelijke bewinds-
man/vrouw, of een vernietigend evaluatierapport (zie de paragraaf over evaluaties) kunnen 
een dergelijke aanleiding vormen. Ook een bewindsman/vrouw die zichzelf wil profileren kan 
bakens verzetten. Hij/zij moet dan van goeden huize komen, want het ambtelijke apparaat 
zal veelal de status quo willen handhaven. En dan nog. Als plotseling een regeling wordt 
gestopt, blijft er begrotingsgeld over, geld waarvoor weer een bestemming moet worden ge-
zocht, want geld dat aan het eind van een kalenderjaar niet is besteed, wordt het jaar daarop 
gekort. 
 
En zo zien we vaak dat het verdwijnen van een regeling waarvoor budget is begroot meestal 
gevolgd wordt door de introductie van een nieuwe regeling met ongeveer hetzelfde budget. 
Vanuit ambtelijk standpunt is het aantrekkelijk om meerdere gespecialiseerde regelingen tot 
één, meer generieke regeling, combineren. Immers generieke regelingen bieden de schijn-
zekerheid van een “gegarandeerd” en eenvoudig te berekenen resultaat. Dat generieke re-
gelingen minder scherp toesnijden op een bepaald doel wordt dan gemakshalve over het 
hoofd gezien. 
 
Subsidies op basis van tenders zijn minder effectie f 
Een factor die de effectiviteit van subsidies nadelig beïnvloedt is de tijd die verstrijkt tussen 
het opkomen van een idee en het incasseren van de subsidiebijdrage voor de verwezenlij-
king van dat idee. Als men besluit dat men een ontwikkeling kan uitvoeren waarvoor subsidie 
te verkrijgen is, dan is de eerste horde die men moet nemen het indienen van een voorstel, 
voor een regeling die op dat moment open staat. 
Bij subsidies op basis van tenders ligt het totale budget per ronde vooraf vast. Meestal werkt 
men met één of twee rondes per jaar. Men verzamelt alle aanvragen op de dag nadat de 
tender sluit en start met de beoordeling. Dat kan enige tijd duren. Vaak zal er behoefte zijn 
aan nadere informatie, die de aanvrager alsnog wordt verzocht te verstrekken. Dan krijgen 
alle voorstellen een waarderingscijfer en wordt het totale budget verdeeld over de aanvragen, 
te beginnen bij die welke de hoogste waardering kregen. Als het budget is vergeven, vangen 
alle nog resterende aanvragen achter het net. Pas na zekere tijd weet een aanvrager dus of 
hij subsidie krijgt en hoe hoog die is (bepaalde onderdelen kunnen als niet-subsidiabel wor-
den gekwalificeerd). 
Dit alles maakt dat de aanvrager nog geruime tijd in onzekerheid verkeert over het verkrijgen 
van de aangevraagde subsidie. Kosten die hij maakt voordat de subsidie is toegezegd zijn 
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niet subsidiabel, dus hij moet wachten tot hij uitsluitsel heeft of tóch beginnen, en het risico 
accepteren dat hij minder subsidie krijgt dan waarop hij rekende. Al met al verliest het subsi-
die-instrument zo veel van zijn functie als aanjager van ontwikkelingen die zonder subsidie 
niet zouden plaatsvinden. 
Met een verschuiving van nationale subsidies naar Europese subsidies worden de aspecten 
van snelheid, en zekerheid vooraf, er bepaald niet beter op. 
 
Evaluaties 
De uitvoering van regelingen wordt voortdurend “gemonitord” en periodiek geëvalueerd. Mo-
nitoring houdt in dat voortdurend wordt bijgehouden hoe de uitvoering van een regeling zich 
verhoudt tot de doelstelling er van. Dat lijkt makkelijker dan het is, vooral in het geval van 
ontwikkelings- en demonstratieprojecten, waar de realisatie van bijvoorbeeld reductie van 
emissies jaren kan volgen op het gesubsidieerde project en ook nog eens het gevolg kan zijn 
van meerdere projecten met elk hun eigen subsidie. Wat dat betreft laten marktintroductie- 
en investeringssubsidies zich aanzienlijk eenvoudiger monitoren. Het probleem is dat een 
regeling vaak al weer gestopt is vóór betrouwbare cijfers over de resultaten er van voorhan-
den zijn. Nadat een regeling is gestopt blijkt er ook niemand meer geïnteresseerd in die re-
sultaten. 
 
Periodiek, meestal zo eens in de twee jaar, vindt evaluatie plaats. Daarin wordt niet alleen 
gekeken hoe de resultaten zich verhouden tot de doelstelling, maar wordt ook de wijze van 
uitvoering onder de loep genomen. Ervaringen van partijen die aanvragen voor de regeling 
hebben ingediend worden meegenomen, als ook die van zijdelings betrokken adviesbureaus 
en andere participanten. 
De ervaring leert dat de eerste concept versie van het evaluatierapport het meest interessant 
is. Vaak zijn daarin nog zaken onbevangen en onverbloemd benoemd. Daarna start het pro-
ces van commentaar en herziening. Alle betrokkenen proberen de “oneffenheden” zoveel 
mogelijk glad te strijken. Ook het bureau dat de evaluatie uitvoert wil niet al te kritisch zijn 
tegenover opdrachtgevers, van wie men later nog meer opdrachten hoopt te verwachten. Het 
resultaat is dat, afgezien van ‘harde cijfers’, het uiteindelijke rapport vaak uitblinkt door ver-
hullend taalgebruik, waar alleen de getrainde en ter zake kundige lezer nog enigszins uit kan 
afleiden hoe het er feitelijk voor staat. 
 
Milieu en energie/CO 2 subsidies  
Er bestaat een markant verschil tussen milieusubsidies en subsidies, gericht op het beper-
ken van CO2 uitstoot, veelal door besparing op de inzet van fossiele energiedragers. In het 
eerste geval is vrijwel nooit sprake van ‘terugverdienen’ van de investering. In het tweede 
geval kan wel degelijk sprake zijn van ‘terugverdienen’, indien brandstof wordt bespaard. 
Over de levensduur van de getroffen voorziening kan brandstof worden bespaard die een 
zekere economische waarde vertegenwoordigt. Men kan dan spreken van een ‘terugverdien-
tijd’ van een investering. Gemeten naar de normen voor investeringen zal de terugverdientijd 
2 á 3 jaar moeten zijn, wil de investering kunnen concurreren met ander investeringsopties. 
Een subsidie kan dan een bruto terugverdientijd van meer dan drie jaar terugbrengen binnen 
de band waarin deze interessant wordt. De range waarbij dit (met energieprijzen van van-
daag) interessant wordt is 3 – 15 € per GJ/jr energiebesparing (afhankelijk van de gebruikte 
energiedrager). 
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Aan de andere kant wordt de subsidie beperkt tot projecten die zoveel besparing opleveren, 
dat ze ook zonder subsidie interessant zijn om uit voeren. In de praktijk blijkt de band, waar-
binnen subsidie effectief kan zijn vrij smal. 
 
Bij milieusubsidies is de drijfveer bijna altijd een andere dan de gedachte dat de investering 
wordt terugverdiend. Hier zal het motief vaak zijn dat een investering nu, een bedrijf vrijwaart 
van lastige en dure ingrepen, wanneer in de toekomst milieumaatregelen bij wet worden af-
gedwongen. De subsidie werkt hier veel meer als “smeermiddel” voor de aanloop naar ver-
zwaring van wettelijke eisen waaraan (in de toekomst) moet worden voldaan. De baten zijn 
meestal immaterieel of worden ontleend aan secundaire effecten, zoals het verminderen van 
emissieheffingen (voor afval en water) of verminderd grondstofgebruik (-verspilling).  
Het blijkt bij milieusubsidies dus aanzienlijk lastiger om aan te geven waar het zinvolle werk-
gebied ligt. De werkzaamheid van dit soort subsidies gaat vaak hand in hand met verzwaring 
van wettelijk gestelde eisen. De subsidie vermindert de weerstand tegen verzwaring van 
(milieu) eisen en zorgt voor versnelling van de invoering. Dit soort subsidies bewerkstelligt 
zelden zaken die zonder subsidie op termijn niet tot stand zouden komen. 
 
Alternatieve kijk op subsidie 
Veel aandacht wordt besteed aan het vooraf beoordelen van de kansrijkheid van te ontwik-
kelen van nieuwe technologie. De klem waar men al snel in komt te zitten is dat de subsidie-
verstrekker zoveel mogelijk zekerheid wil hebben over de succeskans van een te subsidiëren 
ontwikkeling. Maar als succes vrijwel zeker is, hoeft geen subsidie gegeven te worden! Dan 
wordt de ontwikkeling ook wel doorgezet zonder subsidie. Dit geldt vooral voor het zo popu-
laire traject van demonstratie en marktintroductie. In feite gaat het daarbij vanuit de subsidie-
aanvrager veel minder om het financiële voordeel en meer om de aandacht die een ontwik-
keling mede door de subsidie krijgt. 
 

Een andere kijk op subsidie is die van “beloning voor goed gedrag”. Een Nederlandse 
vestiging van een Amerikaanse multinational die systemen voor het elektronisch be-
talingsverkeer ontwikkelde, ontving voor haar ontwikkelingswerk subsidie ingevolge 
de WBSO. Het Amerikaanse management stelde zich op het standpunt dat voor de 
afweging van ontwikkelkosten de subsidie niet mocht meetellen. Ontwikkeling moest 
worden getoetst aan normale, zakelijke overwegingen, en niet plaatsvinden omdat 
men subsidie zou ontvangen. 
Als resultaat van deze policy werd subsidie aangevraagd voor ontwikkelingen die hoe 
dan ook zouden zijn uitgevoerd. Is daarmee die subsidie zonder zin? Nee, want de 
gelden die dit opleverde creëerden een reservoir van fondsen waaruit nieuwe ontwik-
kelingen konden worden gefinancierd. De subsidie fungeerde feitelijk als “beloning 
voor gewenst gedrag”. 
De moeilijkheid van deze alternatieve kijk op subsidie is dat deze zich lastig laat ope-
rationaliseren. 

 
Een overheid dient uiterst terughoudend met subsidies om te springen, en als men het sub-
sidie-instrument toch inzet zoveel mogelijk zekerheid vóóraf moeten geven over de omvang 
van de te ontvangen subsidie. 
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Wellicht is het rendement groter wanneer overheidsgeld in plaats van aan subsidies voor 
techniekontwikkeling wordt besteed aan het creëren van een op innovatiegerichte cultuur. 
Geld, besteedt aan onderwijs en onderzoekscentra zou wel eens een veel hoger maat-
schappelijk rendement kunnen hebben. Het zou onze maatschappij veerkrachtig (resilient) 
maken voor de toekomst, ook wat betreft de bedreigingen van ons milieu. 
 
Wat levert het op? 
Gebaseerd op vele jaren betrokkenheid bij het opzetten en uitvoeren van technologiesubsi-
dies, voor verschillende fasen van ontwikkeling, moet ik constateren dat in het gunstigste 
geval subsidie de groei naar volwassenheid van een nieuwe technologie versnelt.  
Vaak gaat het om ideeën van buiten Nederland, soms uit een ander toepassingsgebied, die 
tot ontwikkeling worden gebracht binnen een specifieke Nederlandse context.  
Echt fundamentele nieuwe ontwikkelingen komen niet door subsidie tot stand. Die zijn toch 
vaak het gevolg van een ‘ongezochte vondst’ (serendipity). 
 
Kijken we naar de in Nederland ingezette subsidies om energiebesparing / CO2-emissiere-
ductie te stimuleren, dan moeten we constateren dat er een weinig consistent beleid is ge-
voerd. Subsidies werden soms abrupt gestopt om soms na enkele jaren onder vaak een an-
dere naam weer op te duiken. Voor een subsidieregime dat volledige ontwikkelingstrajecten 
stimuleert lijkt steeds minder plaats, vooral ook omdat dit erg kwetsbaar is voor kritiek van de 
kant van de EU, dat er sprake zou kunnen zijn van het bevoordelen van bedrijven of secto-
ren. 
Al met al lijkt het rendement matig van overheidsmiddelen die in de vorm van subsidie be-
schikbaar worden gesteld, al zijn er zeker ook enkele succesverhalen te melden. 
 
Regulerende Heffingen 
Regulerende heffingen zijn bijna het spiegelbeeld van subsidies. Zijn subsidies bedoeld om 
partijen met financiële prikkels aan te zetten tot initiatieven waartoe ze uit zichzelf niet zou-
den overgaan, regulerende heffingen zijn juist bedoeld om partijen door financiële prikkels af 
te houden van dat wat ze van zichzelf geneigd zijn te doen. De grondslag voor een dergelijke 
heffing is vaak gelegen in een direct meetbare milieuparameter, zoals inzet van fossiele 
energiedragers of het vrijkomen van een hoeveelheid afval. 
Een regulerende heffing is dus geen belasting. De opbrengst van belastingen verdwijnt in de 
schatkist, van waaruit herverdeling plaatsvindt. De opbrengst van heffingen is altijd bestemd 
voor een specifiek doel, bij voorkeur hetzelfde doel als waarvoor de heffing is ingesteld. Zo 
zal de opbrengst van een energieheffing worden benut voor bijvoorbeeld subsidieregelingen 
die beogen het verbruik van fossiele energiedragers te beperken, of om kosten in de sfeer 
van personeelskosten te verlichten, zodat de overall kosten min-of-meer gelijk blijven. 
 
Een regulerende heffing is eenvoudiger uit te voeren omdat hij gekoppeld is aan goed meet-
bare grootheden die niet in de toekomst liggen, maar die nu al bekend zijn. Is een heffing 
effectiever dan een subsidie? Dat is moeilijk te zeggen. Net als bij een subsidie is er geen 
verplichting tot het nemen van initiatief. Men kan rustig doorgaan met een schadelijke activi-
teit als men zijn heffing maar voldoet. Het blijkt lastig om initiatieven ter verminde-
ring/vermijding van een heffing toe te schrijven aan die heffing zelf. Meestal speelt er een 
waaier van overwegingen.  
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Een moeilijkheid bij effectieve heffingen is dat een echt effectieve heffing ‘pijn doet’. In een 
land waarin het bestuur op democratische principes is gegrondvest, zijn er grenzen aan deze 
‘pijn’. Politieke partijen dreigen hun achterban te verspelen als ze pleiten voor maatregelen 
die ‘pijn doen’ en waarvan de beoogde positieve effecten als weinig prioritair gevoeld worden. 
Een mooi voorbeeld hiervan is het zogenoemde ‘kwartje van Kok’. Nog jaren later werd door 
pressiegroepen gepleit om het ‘kwartje van Kok’ weer ‘terug te geven’. 
Ook de zogenaamde ‘vliegtaks’ werd ernstig bekritiseerd. Na de economische teruggang in 
2008 werd dan ook ijlings deze ‘vliegtaks’ weer afgeschaft. 
Ook zien we vaak dat de kosten van een heffing worden doorberekend aan de afnemers van 
het product of de dienst, waarover de heffing wordt geheven. Een voorbeeld hiervan is de 
energieheffing die energiebedrijven moeten afdragen en die zondermeer wordt doorbere-
kend aan de consumenten. Er gaat dus geen stimulerende werking van uit voor de energie-
bedrijven. 
 
 
8.2 Regelgeving (voorschriften en vergunningen) 
 
Het lijkt eenvoudig om door voorschriften (bijvoorbeeld t.a.v. het brandstofverbruik van auto’s) 
het energiegebruik voor bepaalde functies te beperken. Voor een enkel land, als Nederland, 
ontstaat daarbij direct het probleem dat veel van de producten die hier worden gekocht en 
gebruikt in andere landen worden geproduceerd. Maar ook het omgekeerde is het geval. In 
het eerste geval kan men simpelweg de import verbieden van, of een extra heffing leggen op 
producten die niet aan het voorschrift voldoen. In het tweede geval betekent het dat in Ne-
derland geproduceerde producten weliswaar aan het (Nederlandse) voorschrift voldoen, 
maar ook duurder zijn dan soortgelijke producten in het buitenland, die niet aan het voor-
schrift hoeven te voldoen. Daarmee wordt de concurrentieverhouding verstoord en de Neder-
landse economie schade berokkend. Ook van regelgeving blijkt zo de speelruimte begrensd. 
Gebieden waar regelgeving is ingezet en ook effectief bleek zijn bouwvoorschriften (Energie 
Prestatie Coëfficiënt / Normering) en vergunningverlening. Het gaat daarbij om eisen aan 
plaatsgebonden objecten, waarbij men praktisch niet kan uitwijken naar het buitenland. 
 
De Bouwvoorschriften zijn over een reeks van jaren steeds verder aangescherpt op het punt 
van energiegebruik. Als resultaat daarvan is het energiegebruik voor ruimteverwarming van 
nieuwe gebouwen over de periode 1970 tot 2000 grofweg gehalveerd (Blok, 2007). 
Dwingende regelgeving t.a.v. emissies voor andere categorieën blijkt alleen te kunnen wor-
den afgedwongen wanneer ze in Europees verband wordt voorgeschreven. 
 
Ook vergunningverlening kan van invloed zijn op het energiegebruik (en daarmee op CO2-
emissie). De Wet Milieubeheer (1993) schrijft voor dat bedrijven over een milieuvergunning 
moeten beschikken om hun bedrijf uit te oefenen. Een dergelijke vergunning wordt periodiek 
(4 jaar) geactualiseerd. De vergunning wordt verleend als het bedrijf voldoet aan een aantal 
criteria (bijvoorbeeld het overleggen van acceptabel milieuplan en het instellen van een vorm 
van milieubeheer). De Wet Milieubeheer maakt het ook mogelijk om eisen te stellen aan 
energiebeheer en het hebben van een energiebeheerplan. Voor energie-intensieve bedrijven, 
die deelnamen (deelnemen) aan een MJA (Meer Jaren Afspraak Energie-efficiency) of aan 
het Benchmark Convenant werd bepaald dat succesvolle deelname aan het convenant 
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(waarin sector- en bedrijfsspecifieke eisen werden gesteld) voldoende invulling gaf aan de 
vereisten van de Wet Milieubeheer. Hierin lag zeker een stimulans voor bedrijven om deel te 
nemen aan een dergelijk energieconvenant.  
Bedrijven die niet aan een dergelijk energieconvenant (MJA, BM) deelnamen kregen te ma-
ken met de (minder voorspelbare) eisen van vergunningverleners, al moet worden geconsta-
teerd dat het nog geruime tijd duurde voor de vergunningverleners zich de daarvoor gewens-
te kennis en aanpak eigen gemaakt hadden. 
 
Men kan stellen dat het Nederlandse beleid een voorkeur toont voor informerende en stimu-
lerende beleidsinstrumenten en veel minder voor de “hardere” aanpak van heffingen en 
voorschriften. Toch lijken die laatste aanzienlijk effectiever, al blijkt dat toch weer sterk af-
hankelijk van de mogelijkheden (en de wil) om de naleving er van ook daadwerkelijk te 
handhaven. 
 
 
8.3 Convenanten 
 
Convenanten sluiten goed aan bij de cultuur van het Nederlandse “Poldermodel”. Het is geen 
“hard” instrument en laat veel vrijheid aan de maatschappelijke partners hoe ze hun afge-
sproken doel bereiken. Het zwakke punt is dat de sanctiemogelijkheden uiterst mager zijn. 
Formeel bindt men zich aan een civielrechtelijke overeenkomst, maar de wil om bij mispres-
tatie naar de rechter te stappen ontbreekt meestal. Toch hebben met name energieconve-
nanten tussen de Nederlandse overheid en de industrie in de periode 1990 – 2000 redelijk 
gewerkt. 
 
8.3.1 Ontwikkelingen vóór 1990 
Sinds de plotseling hogere energieprijzen in 1974, t.g.v. de ‘energiecrisis’ van 1973, en de 
later verder stijgende energieprijzen in de periode 1979-1982, voerde Nederland een ener-
giebeleid, gericht op energiebesparing (in hoofdzaak door verbetering van de energie-
efficiency) en diversificatie. 
Dit beleid werkte aanvankelijk vooral met subsidies (Nationaal Installatie Programma, De-
monstratieprojectenregeling, HR-ketel subsidie) voorlichting (SVEN) en overheidsdeelname 
in bijvoorbeeld stadsverwarmingprojecten. Daarnaast vond fiscale stimulering plaats voor 
besparingsprojecten via de WIR-ET (Wet Investeringsregeling - Energie Technieken).  
Het gevoerde beleid was weliswaar effectief, in die zin dat de energie-efficiency verbeterde, 
maar toch steeg het energiegebruik van Nederland ook in die periode gestaag van 2500 PJ 
in 1974 tot 2800 PJ in 1990; De economische expansie overtrof de besparingen op energie. 
In de tachtiger jaren van de 20e eeuw daalde de energieprijs gestaag tot minder dan de helft 
van de prijs in 1980. Al met al geen goede ontwikkeling voor beleid dat toch in hoofdzaak 
berustte op kostenprikkels. 
 
In de loop van de negentiger jaren werd duidelijk dat voortzetting van het tot dan toe gevoer-
de beleid (in hoofdzaak stoelend op kostenprikkels) ‘tegen de stroom oproeien’ was. 
Daar kwam nog bij dat de EU (toen nog EG) steeds kritischer toezag of energiesubsidies niet 
konden worden uitgelegd als ‘industriesteun’, een vorm van bevoordeling van de eigen indu-
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strie van lidstaten die niet kon worden geduld omdat daarmee de concurrentieverhoudingen 
zouden worden vertekend. 
Er werd nagedacht over het afdwingen van besparingen door het stellen van normen en het 
opleggen van heffingen. Het beleid zou van financieel stimulerend veranderen in meer 
dwangmatig. Vooral de industrie realiseerde zich dit bijzonder goed en zocht naar mogelijk-
heden om het beleid voor de industrie te verzachten. 
 
In dezelfde periode was er ook een pakket van wet- en regelgeving ontwikkeld op het gebied 
van milieuzorg (wetten ‘Verontreiniging Oppervlaktewater’, ‘Luchtverontreiniging’, ‘Chemi-
sche Afvalstoffen’, ‘Verontreiniging Zeewater’, ‘Milieugevaarlijke stoffen’). Deze wetten had-
den alle een voorschrijvend karakter. De moeilijkheid van deze wetten was controle op de 
naleving ervan en het opleggen van sancties aan overtreders. 
In de loop van de jaren 80 van de 20e eeuw (Winsemius) was er een andere wind gaan 
waaien op het ministerie van VROM en in de industrie. In plaats van dat men elkaar zag als 
partijen met tegengestelde belangen, waarbij de ene steeds het maximum er uit wilde halen 
en de ander zijn best deed om op een minimum uit te komen dan wel er geheel onder uit te 
komen, besloot men om in het vervolg als partners op te treden. Het concept van de Milieu-
convenanten was geboren. Vanaf dat moment zou men met elkaar overleggen welke doelen 
realistisch waren en afspraken maken over de termijn waarop de gestelde doelen zouden 
worden bereikt. De industrie had vervolgens de keuze ‘hoe’ men het gestelde doel zou halen. 
 
Deze aanpak sloot goed aan bij de Nederlandse overlegcultuur en voor de industrie leek 
daarmee de dreiging van strikt opgelegde maatregelen verlicht. Voor het ministerie van 
VROM betekende het dat men minder inspanning hoefde te leveren in vergelijking met dwin-
gende wetgeving en toezicht op de naleving daarvan. 
 
Een andere ontwikkeling van belang was het feit dat energiebeleid steeds meer werd bezien 
in het licht van klimaatverandering en daarmee als milieubeleid. Met een ruime productie van 
fossiele brandstoffen en een toenemend aandeel van waterkracht en nucleaire energie, wa-
ren de wereldenergieprijzen weer op een laag niveau beland, vergelijkbaar met het dubbele 
van het niveau van vóór de energiecrisis van 1973. De prijzen gaven dus nog weinig prikkel 
tot energiebesparing. Intussen echter bleek klimaatverandering als een bedreiging gezien te 
worden, waarvan de mens als aanstichter werd gehouden. 
Toen ook metingen uitwezen dat de concentratie CO2 sinds het begin van de industriële re-
volutie gestegen was van 280 ppm tot 360 ppm in 1990, en er tevens indicaties waren van 
een mondiale temperatuurstijging, werd hierin een belangrijke drijvende kracht gevonden om 
te streven naar voortgaande besparing op de inzet van fossiele brandstoffen. 
Daar kwam bij dat met het verschijnen van het zogenaamde “Brundtland Rapport” (Our 
Common Future: UN-WECD, 1987) het streven naar een duurzame samenleving meer en 
meer uitgangspunt van beleid werd. Daarin paste ook het tegengaan van klimaatverandering, 
zeker wanneer dat zou leiden tot stijging van het peil van de wereldzeeën, waardoor delen 
van het vaste land van de aarde onder water zouden komen te staan. En zo werd een nieu-
we drijvende kracht actief in het streven naar verminderde inzet van fossiele brandstoffen. 
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Samengevat. Rond het jaar 1990 verschoof het motief voor energiebesparing van ‘energie-
zekerheid en het verminderen van milieubelasting’ naar ‘het vermijden van opwarming van 
de aarde’. Daarnaast werd duidelijk dat alleen subsidies als beleidsinstrument niet voldoende 
effect zouden sorteren, en voorlichting nog minder. Er was behoefte aan nieuwe beleidsin-
strumenten. Voor Nederland werden dat de ‘Convenanten’. Dat deze convenanten goed 
aansluiten bij de Nederlandse cultuur en traditie, werk ik uit in een afzonderlijke paragraaf. 
Hier volsta ik met de constatering dat een dergelijke vorm van beleid zich niet simpelweg 
naar andere landen laat overzetten. 
Behalve dat convenanten goed aansluiten bij de Nederlandse cultuur, zien bedrijven ze ook 
als aantrekkelijk, omdat ze zelf vrijheid houden over de wijze waarop ze de afgesproken 
doelstellingen gaan halen. Wellicht speelt hierbij in het achterhoofd ook de overweging dat 
de sancties op het niet halen van de afgesproken doelstellingen licht en/of onduidelijk zijn, 
wat vanuit hun positie te verkiezen is boven harde sancties op het niet nakomen van wettelij-
ke verplichtingen. 
Vanuit de overheid gezien, was het een manier om de verantwoordelijkheid te verleggen 
naar marktpartijen. Bij “middelenbeleid” is de overheid verantwoordelijk, bij “doelbeleid” zijn 
vooral de betrokken doelgroepen verantwoordelijk (Mulder, 2000).  
 
Branche-organisaties van de Nederlandse energie-intensieve industrie bedachten dat het 
model van de milieuconvenanten zich ook zou lenen voor energiebesparing. Ook bij het mi-
nisterie van EZ stond men hier positief tegenover, al was het maar omdat zo dat ministerie 
betrokken zou kunnen blijven bij de uitwerking van energiebeleid, een speelveld dat nu, ge-
zien het nu onderkende milieukarakter, door het ministerie van VROM werd geclaimd. Daar-
bij deelde men bij het ministerie van EZ de zorg van de industrie, dat als men geen nieuw 
beleidsinstrument zou introduceren het waarschijnlijk zou uitdraaien op verplichtende wetge-
ving en heffingen. En zo kon het gebeuren dat in de jaren na 1990 intensief overleg tussen 
het ministerie van EZ en de industrie plaatsvond om te komen tot een vorm van convenant-
afspraken, gericht op energiebesparing, of beter gezegd, verbetering van de energie-
efficiency. 
 
De goed georganiseerde Chemische industrie en de IJzer & Staal industrie liepen hierbij 
voorop. En zo werden in respectievelijk 1992 vijf en in 1993 tien energie convenanten afge-
sloten, die men met de naam “Meerjarenafspraken Energie-efficiency” (in de wandelgangen 
afgekord tot MJA) aanduidde. Toen eenmaal een zekere ‘kritische massa’ was bereikt, haas-
ten veel andere industrietakken zich ook om soortgelijke afspraken vast te leggen, een pro-
ces dat nog doorliep tot 1996, toen het grootste deel van de periode waarop de afspraken 
betrekking hadden (1989 – 2000) al was verstreken. Uiteindelijk tekenden 33 industriesecto-
ren MJA overeenkomsten met het Ministerie van Economische Zaken. Daarnaast werd een 
reeds lopende afspraak met de sector glastuinbouw ook gerekend tot het type MJA, hoewel 
deze op markante punten anders in elkaar stak. 
Voor de betrokken branche-organisaties was het een goede manier om zich te profileren, 
zowel richting hun eigen achterban, als ten opzichte van de overheid. Ze waren dus graag 
bereid om alles op alles te zetten om tot dergelijke overeenkomsten te komen. Dat kon ech-
ter alleen wanneer die ook door hun achterbannen als voordelig werden gezien. 
Want, hoewel er achteraf mooie resultaten zijn geboekt, was toch het motief van veel bedrij-
ven om deel te nemen, behalve door de vrees voor strengere regelgeving, toch vooral inge-
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geven door bedrijfseconomische motieven. Energiebesparing betekent immers ook bespa-
ring op de kosten van brandstoffen. Dat het ministerie daarbij over de brug kwam met een 
scala van subsidies, maakte het doen van investeringen in onderzoek, demonstratie en im-
plementatie aantrekkelijker. Vanuit het ministerie van EZ was een bijkomende zaak dat deze 
subsidies tegenover de EU (die zich verzet tegen selectieve industrie-steun) konden worden 
verdedigd als ‘milieusubsidies’. Dat legitimeerde de subsidies tegenover de EU, die overi-
gens wel de subsidiepercentages aan een maximum (nooit méér dan 50%) bond. 
 
8.3.2 Een nieuw beleidsinstrument: MJA’s  
Meerjaren Afspraken Energiebesparing (afgekort MJA’s) zijn contracten volgens burgerlijk 
recht: Twee partijen spreken met elkaar iets af en houden elkaar aan hun afspraak op straffe 
van vooraf afgesproken sancties die deel uit maken van de afspraak, en doordat ze via de 
rechter de naleving van de afspraak kunnen afdwingen. In de praktijk heeft geen van MJA’s 
tot een gang naar de rechter geleid en ook de afgesproken sancties bleken ‘zacht’. Zo zou-
den partijen die niet aan MJA’s deelnamen of waarvan de MJA zou worden ontbonden moei-
lijker toegang tot de subsidies krijgen. Hier deed zich echter het probleem voor dat subsidies 
in algemeen geldende wetgeving worden geregeld. Daarbij kan men geen onderscheid ma-
ken tussen partijen die een overeenkomst zijn aangegaan volgens burgerlijk recht (ook al is 
één van die partijen een ministerie) en partijen die dat niet hebben gedaan. 
Een onderscheid dat wel kon worden gemaakt, is dat deelnemende bedrijven zich verzekerd 
wisten van steun van het agentschap van het ministerie van EZ, dat was belast met de bege-
leiding van de afspraken: Novem (na het jaar 2000 SenterNovem). 
Die begeleiding bestond ondermeer uit werkgroepen die per sector of soms per techniek 
werden opgezet. Daarin legde men zich toe op de verbetering van de energie-efficiency van 
de betreffende techniek(en). Met steun van Novem werd onderzoek gedaan, werden demon-
stratieprojecten uitgevoerd en werd de daarmee opgedane kennis gespreid naar andere 
deelnemers aan de MJA’s die daar hun voordeel mee konden doen. Daarmee werden be-
schikbare subsidies méér dan losstaande subsidies; er was sprake van programma’s met 
een scala van samenhangende activiteiten.  
 
Een ander voordeel dat deelnemende bedrijven ten deel viel was dat ze – mits goed preste-
rend binnen de MJA - een eenvoudiger procedure konden bewandelen om hun milieuver-
gunning te verkrijgen, voor zover dat het aspect van energie(efficiency) betrof. 
Met de introductie van de nieuwe ‘Wet Milieubeheer’ in 1993, werd energie(efficiency) één 
van de toetsingscriteria bij het verlenen van milieuvergunningen. Deze vergunningen worden 
verleend door overheden op stedelijk dan wel provinciaal niveau. In een vergunning konden 
(en kunnen) eisen worden opgelegd t.a.v. het energiegebruik van een bedrijf. Indien een 
bedrijf (binnen een bepaalde termijn) niet aan het gestelde criterium voldoet, kan de milieu-
vergunning worden ingetrokken dan wel niet verleend, waarop het bedrijf zijn activiteiten 
moet staken. 
Vastgelegd werd dat aan MJA’s deelnemende bedrijven geacht werden op het punt van 
energiegebruik te voldoen aan de vereisten van de milieuvergunning, wanneer het  begelei-
dende agentschap Novem een positief advies over zijn prestaties binnen MJA –verband uit-
bracht. Hoewel in het voorbereiden van een dergelijk advies een bedrijf wel eens ‘de duim-
schroeven werden aangedraaid’ moet worden geconstateerd dat men in het algemeen hier 
bijzonder coulant mee om ging. Soms ontstond zelfs de indruk dat niet aan een MJA deel-
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nemende bedrijven minder ‘last hadden’ bij het verkrijgen van hun milieuvergunning omdat 
de instanties die de vergunningen verleenden vaak niet wisten hoe ze inhoud moesten ge-
ven aan de energieparagraaf van de milieuvergunning. Ze volstonden dus vaak met niet 
meer dan een rapportageplicht, een plicht die aan een MJA deelnemende bedrijven al had-
den, uit hoofde van de gemaakte afspraak. 
 
Al met al valt het mee dat zoveel bedrijven er toch in slaagden om hun energie-efficiency 
beduidend te verbeteren. Wat was er namelijk afgesproken? Al in een vroeg stadium hadden 
bedrijven duidelijk gemaakt dat met hun alleen maar te praten over verbetering van energie-
efficiency, niet over beperking van de inzet van energie in absolute zin. Verbetering van de 
energie-efficiency staat namelijk los van de totale inzet van energie. Een bedrijf kan rustig 
zijn energie-efficiency met bijvoorbeeld 20% verbeteren en zijn productievolume met 50% 
zien groeien. In dat geval zal een netto stijging van het energieverbruik van 20% resulteren. 
Met andere woorden de gemaakte afspraken lieten de omvang van de productie onverlet. Op 
macro niveau was er wel rekening gehouden met een mogelijke groei van de productie. Men 
ging grofweg uit van een economische groei (in hoofdzaak door toename van productievo-
lume) van gemiddeld 2% per jaar. De overheid streefde naar een stabilisatie van het (absolu-
te) industriële energiegebruik over de periode 1989 – 2000 (en dus naar een stabilisatie van 
de daarmee samenhangende CO2-emissies). Daarom werd door de overheid ingezet op een 
doel van verbetering van de energie-efficiency van 20% van 1989 tot 2000 (het feit dat deze 
periode 11 jaar beslaat maakt de gemiddelde verbetering van de energie-efficiency iets min-
der dan 2%). 
 
Waarom werd als basisjaar 1989 gekozen en niet 1990? Dit had een simpele verklaring. In 
1990 bleek er sprake van een teruggang in industriële output ten opzichte van 1989. Voor de 
industrie was het dus om twee reden gunstig om uit te gaan van het jaar 1989 en niet van 
1990. Ten eerste zou de geregistreerde verbetering van de energie-efficiency hoger uitvallen, 
en ten tweede zou de periode waarover het doel van 20% moest worden bereikt niet 10 jaar 
maar 11 jaar belopen, dus gemiddeld minder dan 2% per jaar zijn. 
Bij het ministerie van EZ en bij de uitvoerende organisatie was men zich van deze overwe-
gingen wel bewust, maar wilde men de industrie niet ‘tegen de haren in strijken’, zeker niet in 
de onderhandelingssituatie die nog moest leiden tot de eerste Meerjarenafspraken.  
 
Een ander punt van belang is dat de industrie er in slaagde om de afspraak alleen betrekking 
te laten hebben op het z.g. ‘energetische energiegebruik’. Het niet-energetische gebruik van 
brandstoffen blijft dus buiten beschouwing. En dat blijkt een vrij groot aandeel, vooral bij de 
chemische industrie en de IJzer & Staalindustrie, als ook bij de Cementindustrie. Het is het 
deel van de brandstof dat (meestal in omgezette vorm) wordt verwerkt in het product, zoals 
olie wordt gebruikt als grondstof voor plastics. Hun argument daarvoor was tweeledig. Ten 
eerste heeft het niet te maken energie-efficiency in de zin van procesefficiency. Het is strikt 
gekoppeld aan de hoeveelheid geleverd product en we hebben al gezien hoe men de om-
vang van de productie buiten beschouwing wilde laten. Daarbij leidt het niet tot directe emis-
sie van CO2. In een later stadium (bijvoorbeeld tijdens de (afval)verbranding van plastics)  
komt deze koolstof vaak alsnog vrij. 
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Naar het oogmerk waarvoor dit beleidsinstrument werd ingezet gekeken, had echter (zeker 
een deel van) wat men kwalificeerde als ‘niet energetisch gebruik’ van brandstoffen toch on-
der de reductiedoelstelling moeten vallen. 
 
Een belangrijke verplichting van MJA’s was de plicht tot het jaarlijks uitbrengen van een mo-
nitoring rapport, een rapport waarin men aangeeft hoe de ontwikkeling was van het totale 
energiegebruik en de energie-efficiency in het betreffende jaar. Daarin moest niet alleen het 
feitelijke energiegebruik en de productieomvang worden gerapporteerd maar ook plausibel 
worden gemaakt welke factoren (uitgevoerde besparingsprojecten) verantwoordelijk waren 
voor veranderingen t.o.v. voorgaande jaren. Uitgebrachte rapporten werden kritisch ge-
screend door Novem en regelmatig moesten rapporten worden herzien omdat ze niet aan de 
vereisten voldeden. Toen Novem strikte regels voor de wijze van monitoring uitvaardigde, en 
de rapportages daarmee in overeenstemming werden uitgevoerd verliep het proces van mo-
nitoring meer gestroomlijnd. 
 
Vanuit het standpunt van de Nederlandse overheid bleken de MJA’s ook een gunstig instru-
ment. De Nederlandse overheid besteedde in een periode van 10 jaar ca 1500 M€ aan de 
MJA’s en de er mee gekoppelde, ondersteunende regelingen. Aan het eind van de periode 
van 10 jaar zou de Nederlandse industrie grofweg eenzelfde bedrag per jaar aan energiekos-
ten uitsparen, een bedrag dat ook in opeenvolgende jaren wordt bespaard. 
 
Waarom sluiten bedrijven zich aan? 
Ondanks alle retoriek van bedrijven dat het gaat ‘om het milieu’, blijkt hun werkelijke motiva-
tie toch vooral door andere motieven ingegeven: 

• Zo meldt het overheidsadviescentrum op milieugebied, Infomil, op haar Internet site 
(17-11-2005): Kostenbesparing de belangrijkste drijfveer - Kostenbesparing in de 
vorm van een lagere energierekening is de belangrijkste drijfveer voor bedrijven om 
zich bij hun branche-organisatie als MJA deelnemer aan te melden . . .  

• De website van de FME meldt (25-4-2006): Metallurgische bedrijven kunnen 10 a 15 
% op transportkosten besparen. 

• Het Agrarisch Dagblad (31-5-2006) meldt: “De varkenssector kan tientallen miljoenen 
Euro’s per jaar besparen op energiekosten”. 

• Uit een brochure voor kunststofverwerkende bedrijven: “Voor zowel Hordijk als Kor-
nelis geldt dat noch klanten noch milieu-idealisme de ‘drive’ zijn voor milieugerichte 
innovaties. Hordijk doet met enthousiasme mee aan de MJA-2, maar profileert zich 
niet echt als een uitgesproken milieu- of energievriendelijk bedrijf. Het streven naar 
efficiency verbetering is de belangrijkste drijfveer bij de vernieuwingen die worden 
toegepast. Energie en milieu zijn integrale onderdelen van de bedrijfsvoering. Kreher: 
“Energiezuinige investeringen, zoals we die indertijd met de compressoren hebben 
gedaan, mogen best wat kosten. maar het moet wel wat opleveren. Als de terugver-
dientijden te lang zijn is het niet realistisch”.” 

• De heer Lammers van Gieterij Lovink-Terborg zegt: “Elke procent energiebesparing 
betekent concurrentievoordeel.” 

 
Daar is overigens op zich niets mis mee. Ieder zijn eigen motief, zolang de beleidsdoelstel-
lingen maar worden gerealiseerd. 
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Hoewel er wel degelijk bevlogen mensen in de bedrijven zijn die uit ideële motieven streven 
naar het minimaliseren van milieubelasting, worden alle initiatieven uiteindelijk getoetst aan 
hun ‘economische haalbaarheid’. Binnen economische systeem betekent dit dat de op-
brengst van investeringen in milieu-sparende voorzieningen moeten concurreren met de op-
brengst van andersoortige investeringen, zoals het uitbreiden van productie of het introduce-
ren van nieuwe producten. Vaak wordt daarbij het criterium van ‘return on investment’ (ROI) 
gehanteerd. Een ROI van ca 15 % op normale investeringen is daarbij eerder regel dan uit-
zondering. Het is dan ook uiterst onwaarschijnlijk dat bedrijven investeren in milieuvoorzie-
ningen met een ROI van minder dan 15 %. In het Benchmark Convenant is dit zelfs als crite-
rium gesteld. Na verloop van tijd zijn alle goed renderende energie/milieuvoorzieningen ge-
troffen en zal er geen voortgang meer mogelijk zijn, tenzij een substantiële verhoging van de 
prijzen van energie optreedt, of maatregelen dwingend worden voorgeschreven. 
 
De rest is snel verteld. Er brak een periode aan waarin er veel gebeurde op het gebied van 
energieprojecten. Zoveel dat zelfs sectoren die feitelijk niet voldeden aan de randvoorwaar-
den voor MJA’s (energie-intensief en goed georganiseerd) zich ook in MJA’s wilden binden. 
En zo kwamen in een laat stadium ook nog MJA’s tot stand met 8 sectoren uit de Land & 
Tuinbouw en de Dienstensectoren. Het totale energiegebruik van deze sectoren bedroeg 
echter niet meer dan 50 PJ (vergelijking dat met de industriesectoren met een totaal verbruik 
van meer dan 800 PJ in 1989). In deze beschouwing laat ik de dienstensectoren dan ook 
verder buiten beschouwing. 
Als over het jaar 2000 de balans wordt opgemaakt dan blijkt dat de gehele deelnemende 
industrie een verbetering van de energie-efficiency van 22,3% laat zien. Natuurlijk presteerde 
de ene sector beter dan de andere, maar over het geheel genomen was het meer dan was 
afgesproken. Daar staat tegenover dat het totale energiegebruik van de deelnemende indu-
strie toch nog met 5% toenam, aangezien het productievolume meer steeg (ca 27%) dan aan 
besparingen werd ingeboekt. Voor de gehele industrie was de groei van het energieverbruik 
over de periode 1990 – 2000 zelfs +12,3 %12). 
Een gedetailleerde beschrijving van de industriële MJA’s en de daarmee bereikte resultaten 
is te vinden in (Nuijen, 2002). 
 
Het beeld voor heel Nederland ziet er als volgt uit13: 
 

Industrie (incl. Raffinaderijen) + 141 PJ  (+12,3%) 
Landbouw           0 PJ (     0   %) 
Verkeer en Vervoer   +   85 PJ (+ 20   %) 
Huishoudens, Handel , Diensten +   65 PJ (+ 26,1%) 

 
Het is interessant om te zien hoe lastig het is om eenduidige verbruikscijfers te krijgen. Ver-
schillende instituten (CBS, MNP, ECN) en de industrie zelf hanteren afwijkende definities. 

                                                 
12 De door ECN gerapporteerde toename is in tegenspraak met de 5% die uit de MJA-rapportage volgt, 

tenzij de niet deelnemende industrie, in termen van energie ca 30%, extreme groeicijfers zou verto-
nen. 

13 Bron:ECN - MONIT web -  http://www.energie.nl/index4.html  
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De onwil om deze met elkaar in overeenstemming te brengen zou wel eens kunnen worden 
ingegeven door de gedachte dat bij niet overeenstemmende cijfers er ruimte overblijft voor 
interpretatie. 
 
Vergeleken met Verkeer & Vervoer en Huishoudens, Handel en Diensten steekt de industrie 
gunstig af. Wel moet worden bedacht dat een belangrijk deel (eigen schatting ~20%) van de 
energie-efficiency verbetering in de industrie niet voortkomt uit verbetering van de primaire 
processen, maar uit het in gebruik nemen van nieuwe Warmte-Kracht installaties14 
Het ging echter om de reductie van CO2-emissies. Dus is het interessant om te zien hoe die 
zich ontwikkelden in de periode 1990 - 200015: 
 

Industrie (incl. Raffinaderijen) + 5,2 Mton (+   5,4 %) 
Landbouw    - 1,7  Mton ( - 17,4 %) 
Verkeer & Vervoer   + 5,8 Mton (+ 19,7 %) 
Huishoudens, Handel, Diensten + 0,5 Mton (+   1,6 %) 

 
Het moge duidelijk zijn dat de afgesproken nationale reductie met -7% in 2012 niet binnens-
lands zal worden gerealiseerd, aangezien er in 2000 al sprake blijkt van een groei van ca 10 
Mton op een totaal van ca 200 Mton (ca + 5%). Zelfs als in het buitenland gerealiseerde 
emissiereducties worden meegeteld, blijft het onzeker of Nederland zijn afgesproken reduc-
tiedoel zal halen16.  
De gedachte dringt zich op dat het lastig is om echte (absoluut en binnenlands) reductie van 
CO2 emissies te bewerkstelligen, zonder dat daarbij moet worden ingeleverd op economisch 
terrein en op de consumptie. 
 
In een evaluatie van de Nederlandse milieuconvenanten (Bressers & de Bruijn & Lulofs, 
2004) en in een evaluatie van de Meer Jaren Afspraken Energiebesparing (Glasbergen & 
Blok e.a., 1997) betonen de evaluatoren zich overwegend positief over het beleidsinstrument 
‘convenanten’. In beide evaluaties wijst men echter op de samenhang met andere instrumen-
ten (subsidies, vergunningverlening, druk) om tot resultaten te komen. Ook wijst men er op 
dat dit type instrument niet aanzet tot technologische vernieuwing. Het gaat dus om een 
vooral conserverend beleidsinstrument dat niet leidt tot technologische doorbraken. 
 
Op de MJA’s volgt een nieuw type convenanten 
Al ruim voor het aflopen van de termijn waarover de MJA’s liepen werd er nagedacht over de 
wijze waarop in de daaropvolgende periode invulling zou worden gegeven aan het industriële 
CO2 reductiebeleid, zowel bij de industrie, als bij de overheid. 
Bij de overheid en een deel van de industrie voelde men veel voor voortzetting van het MJA-
model. Ongewijzigde voortzetting zou echter vrijwel zeker minder resultaat (alleen al in ter-
men van energie-efficiency verbetering, laat staan in termen van absolute CO2-emissie) op-
leveren dan de eerste periode. Het tempo van energie-efficiency verbetering zal namelijk 

                                                 
14 Een Warmte-Kracht installatie is een installatie waarin elektriciteit wordt opgewekt en waarbij de 

restwarmte, die anders verloren zou gaan, nuttig wordt aangewend. 
15 Bron: Milieu- en Natuurplanbureau – Milieubalans 2004 
16 De financiële crisis veroorzaakt een teruggang in economische activiteit, waardoor het 
   Kyoto doel voor Nederland toch binnen bereik lijkt te komen. 
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afnemen, naarmate de gemakkelijkst te treffen voorzieningen zijn gerealiseerd en men toe-
komt aan de moeilijker en duurdere voorzieningen (“het laaghangende fruit is al geplukt” is 
veel gehoorde uitdrukking in dit verband). Daarom werd gezocht naar verbreding van de 
doelstelling. Het zou niet alleen meer gaan om alleen procesefficiency, maar ook om keten-
effecten (maatregelen bij één partij leiden tot verminderde CO2-emissie elders), om duurza-
me energie en materiaalbesparing. In dit verband werd het begrip ‘verbredingsthema’s geïn-
troduceerd. 
De energie-intensieve industrie echter realiseerde zich dat ze grenzen had bereikt, waarbij 
nog weinig voortgang kon worden geboekt. Hier volgde men de redeneerlijn: 

 
Een overheid kan in redelijkheid niet van zijn industrie vragen om zijn energie-
efficiency verder te verbeteren dan die van de meest energie-efficiënte concurrenten, 
waar ook ter wereld. Eist men namelijk een verdergaande verbetering van de ener-
gie-efficiency, dan dwingt men bedrijven tot het doen van investeringen die uiteinde-
lijk zullen leiden tot een hogere productiekosten en dus tot verlies van concurrentie-
positie. Het resultaat daarvan zou dan zijn dat de productie in Nederland niet te 
handhaven is en uiteindelijk zal worden overgenomen door bedrijven in het buiten-
land, waar men kennelijk niet zover gaat in het stellen van eisen. 
Dus zou de grens moeten zijn “het hebben van de beste energie-efficiency ter wereld”. 
Tot meer kan een overheid zijn industrie niet bewegen. Als we nu ‘het hebben van de 
beste energie-efficiency ter wereld’ als doel stellen voor de volgende periode, dan 
moet een overheid (die zich ook geconfronteerd ziet met problemen als ‘werkgele-
genheid’ daar toch mee instemmen? 

 
Het werkte. In eerste instantie bij het ministerie van Economische Zaken, hetgeen wel begrij-
pelijk is, aangezien dat ministerie toch vooral uit is op een gezonde, concurrerende econo-
mie. Maar het werkte ook bij het ministerie van VROM, hoewel men daar toch op zijn vingers 
had kunnen natellen dat de beleidsdoelstellingen op het punt van CO2-emissiereductie zo  
niet gehaald zouden worden. Immers in de voorgaande periode was de energie-efficiency 
van de Nederlandse industrie al op een zodanig hoog peil gebracht dat ze in veel gevallen al 
tot de meest energie-efficiënte ter wereld kon worden gerekend. Het doel, lag dus ‘binnen 
handbereik’. 
Het mag dan ook verrassend genoemd worden dat de beide ministeries van EZ en VROM 
elkaar vonden en eendrachtig begonnen aan de uitwerking van dit concept, dat men al snel 
aanduidde als ‘Benchmarking’, naar de methodiek die industrieën gebruiken om zich onder-
ling te meten op een bepaald aspect van hun productie (in dit geval dus energie-efficiency). 
Enkele overwegingen die wellicht een rol hebben gespeeld bij de positieve opstelling van het 
ministerie van VROM zijn: 

• Men zag langs deze weg kans om weer grip te krijgen op de verlening van milieuver-
gunningen aan bedrijven. De mogelijkheid daartoe was men in de MJA-periode 
goeddeels kwijtgeraakt, omdat binnen de MJA goed presterende bedrijven feitelijk 
buiten de invloedsfeer van de energieparagraaf uit de Wet Milieubeheer bleven. 

• Door zich constructief op te stellen in een samenwerking met het ministerie van EZ 
dacht men kans te zien om meer grip te krijgen op het proces, wat toch als een pri-
maire verantwoordelijkheid van het milieuministerie werd gezien (klimaatbeleid). 
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• Binnen de “Paarse Coalitie” werd veel druk op het ministerie van VROM uitgeoefend 
om toch vooral de economie niet te schaden, in het nastreven van milieudoelen. 

 
Alleen grote, energie-intensieve bedrijven konden deelnemen aan het Benchmark Conve-
nant. Voor de kleinere bedrijven bleef de mogelijkheid open van de MJA’s die werden ‘ver-
breed’ met de eerder aangehaalde ‘verbredingthema’s’. Uiteindelijk 20 industriële sectoren 
kozen voor deze MJA’s van de tweede generatie en de overheid besloot hier de nodige mid-
delen ter ondersteuning in te stoppen. 
  
8.3.3 Het Benchmarking Convenant 
Zoals aangegeven werkten de ministeries van VROM en EZ gebroederlijk samen bij het op-
zetten van een convenant, dat al snel de naam kreeg van ‘Benchmarking Convenant’. In het 
jaar 1999 begon de voorbereiding van dit convenant en het zou geruime tijd duren voor het 
zodanig was uitgewerkt dat het ter ondertekening kon worden voorgelegd. En daarna duurde 
het nog geruime tijd voor alle daarvoor in aanmerking komende industriële bedrijven het 
convenant hadden ondertekend. 
 
Enkele van de problemen die moesten worden opgelost: 

• Hoe stel je vast wat de wereldtop is in termen van energie-efficiency? 
• Welke bedrijven komen in aanmerking voor deze benadering? 
• Hoe breng je de positie van bedrijven in kaart ten opzichte van deze wereldtop, zon-

der dat concurrentiegevoelige informatie openbaar wordt? 
• Hoe hou je rekening met het feit dat ook de energie-efficiency van bedrijven aan de 

wereldtop nog gestaag verbetert? 
 
Geen wonder dat dit de nodige tijd kostte. Ter ondersteuning van het Convenant Benchmar-
king werd een apart bureau opgericht, het “Verificatiebureau Benchmarking”. Dit bureau 
werd aangestuurd door een daartoe opgerichte Stichting Benchmarking en ondergebracht bij 
het agentschap van het ministerie van EZ: Novem (vanaf 2001 Senter-Novem). Het perso-
neel van dit bureau werd voor een belangrijk deel gerekruteerd uit de industrie. Zo kwamen 
er nogal wat ‘oudgedienden’ uit de industrie te werken. Het voordeel hiervan was dat zij de 
deskundigheid hebben om de industriële processen te doorzien en een goede werkrelatie 
met de industrie konden opbouwen. Dat voordeel was tegelijk ook een nadeel. Ze hadden 
moeite om vanuit hun formeel onafhankelijke positie de industrie ‘het vuur na aan de sche-
nen te leggen’. 
Uit de jaarlijkse monitoringrapportages bleek al snel dat de Nederlandse industrie grosso-
modo niet veel inspanningen meer hoefde te leveren om tot de wereldtop gerekend te wor-
den. Dat was niet verbazingwekkend, gezien de voorafgaande jaren van redelijk succesvol 
beleid om de energie-efficiency te optimaliseren. De CO2-emissiereductie groeide - in abso-
lute termen - gestaag verder, enigszins gemaskeerd door de periode van verminderde groei 
van industriële bedrijvigheid, die eind negentiger jaren Nederland in zijn greep kreeg, en die 
duurde tot 2006.  
Uiteindelijk tekenden ca 150 bedrijven uit 10 industriesectoren het convenant. Daarnaast 
namen ook nog eens 30 inrichtingen uit de elektriciteitsproductiesector deel. Al deze bedrij-
ven namen door deelname de verplichting op zich tot de wereldtop op het gebied van ener-
gie-efficiency te gaan behoren, uiterlijk in het jaar 2012. Voor de overheid was het belangrijk 
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dat de bedrijven de benodigde inspanning op eigen kracht zouden doen en geen beroep 
zouden doen op andere ondersteuning dan de op dat moment beschikbare subsidieregelin-
gen, die geen onderscheid maakten tussen deelnemers aan convenanten en niet-
deelnemers. De overheid zou slechts faciliteren bij het vaststellen van de wereldtop en bij de 
jaarlijkse monitoring die duidelijk zou maken waar ieder bedrijf stond, t.o.v. de vastgestelde 
wereldtop. De afspraken werden vastgelegd in een akkoord: “Convenant Benchmarking 
energie-efficiency” (Ministeries van EZ & VROM, 1999). 
 
8.3.4 MJA’s van de tweede generatie 
Toen aan het eind van de negentiger jaren duidelijk werd dat de energie-intensieve industrie 
opteerde voor een afspraak met de overheid, gebaseerd op internationale vergelijking op het 
punt van energie-efficiency, en dat de overheid daarin met ze mee wilde gaan, bleef de 
vraag voor de grote meerderheid van bedrijven (met matige of geringe CO2 emissie) wat 
voor beleid voor hen aangewezen was. Men stuurde aan op voortzetting van het MJA beleid. 
De overheid had echter enkele lessen geleerd. Daarom drong ze aan op sterkere formalise-
ring van het proces: 

• Betere scheiding tussen ondersteunende taken en monitoring. 
• Individuele behandeling van bedrijven, waarmee de mogelijkheden van “free-riders” 

zouden worden beperkt. 
• Strak te hanteren tijdstermijnen van telkens vier jaar (2000-2004, 2004-2008, 2008-

2012). 
• Strikte afspraken over het verlenen van milieuvergunningen met een grotere rol voor 

de vergunningverleners. 
• Alle bedrijven verplichten zich tot invoering van een formeel systeem voor energie-

management en een eens per 4 jaar te actualiseren Energiebesparingplan (EBP). 
 
Daarnaast werd het werkgebied verbreed tot toepassing van duurzame energie (renewable 
energy) en verbetering van de energie-efficiëntie van de producten zelf. Ook werd het moge-
lijk om ketenaspecten (initiatieven van een bedrijf leiden tot energiebesparing elders in de 
productie/gebruiksketen) op te nemen. In de eerste jaren bleek nog het leeuwendeel van de 
CO2-emissiereductie voor rekening te komen van voortgaande verbetering van de procesef-
ficiency, maar in latere jaren zien we meer aandacht voor de “verbredingsthema’s”.  
In hoeverre hier sprake is van ‘creatief rekenen’ is moeilijk te beoordelen. Feit is wel dat er 
wat de verbredingthema’s betreft meer speelruimte bestaat, waarbij geclaimde besparingen 
soms lastig zijn vast te controleren. 
In het jaar 2004 namen er 21 industriesectoren, 6 dienstensectoren (waarvan 5 nog onder 
het oude MJA -1 regime afgesloten overeenkomsten) en 3 landbouwsectoren deel aan de 
Meerjarenafspraken Energie-efficiency. Het aantal deelnemende bedrijven groeide in dat jaar 
nog met 118 aan tot 988 in totaal. 
 
De MJA-rapportage over het jaar 2004 (Ministerie van EZ, 2005) meldt voor de deelnemende 
industriële bedrijven een reductie in CO2-emissies van 2,8 Mton (corresponderend met een 
energiebesparing van 5,8 PJ op een totaal van ca 120 PJ, nog geen 5% in 6 jaar, dus bedui-
dend minder dan in de periode 1990-2000). Verwarrend is dat hierbij het jaar 1998 als refe-
rentiejaar is gekozen, zodat een gedeeltelijke overlap optreedt met de periode van de MJA’s 
van de eerste generatie. De gerapporteerde CO2 reductie van 2,8 Mton lijkt echter onrealis-
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tisch voor deze groep bedrijven, waarvan de totale CO2-emissie de 10 Mton niet te boven 
gaat. Ook staat ze niet in verhouding tot de gerapporteerde energiebesparing. Bij navraag bij 
SenterNovem bleek dat de spreadsheets die bedrijven voor hun rapportages gebruiken de 
mogelijkheid van overschatting niet uitsluiten. 
Verwarrend is dat van emissiereductie (resp. energiebesparing) wordt gesproken, waar be-
doeld is ‘besparing t.o.v. een referentielijn’, die wel degelijk een voortgaande stijging vertoont. 
 
Het mag verbazing wekken dat de overheid zoveel beleidsgeld in zet op deze toch (qua 
energieverbruik en CO2 emissie) kleine sectoren. Gaat het hier om een totaal van ca 200 PJ, 
bij de Benchmark bedrijven ligt het totaal op meer dan 700 PJ. Het “rendement” van de be-
leidsgelden blijkt bij de groep MJA bedrijven aanzienlijk lager dan bij energie-intensieve sec-
toren. Toch is er weinig discussie over toepassing van dit beleidsinstrument. 
Dijkgraaf, de Jong, Tanis en Spijkerman (Dijkgraaf, 2009) geven overigens een heel wat cri-
tischer beeld van het Nederlandse convenantenbeleid, dan uit eerdere rapportages naar 
voren kwam. 
 
8.3.5 Convenanten, typisch Nederlands? 
Gedurende de gehele looptijd van de milieu- en energieconvenanten is er discussie of derge-
lijke beleidsinstrumenten ook niet succesvol in andere landen kunnen worden ingezet. 
De Nederlandse overheid wil hiermee graag een voorbeeld stellen en in het buitenland zoekt 
men naar succesvolle methoden van aanpak om na te volgen. 
In 1998 organiseert Nederland een congres om andere EU landen bekend te maken met de 
Nederlandse aanpak van Meerjarenafspraken Energie-efficiency. Het oogmerk is om er een 
EU-brede aanpak van te maken. Hoewel veel andere EU-landen jaloers lijken op wat in Ne-
derland is bereikt, wordt een dergelijke aanpak toch in slechts enkele landen gepraktiseerd, 
en dan nog in aangepaste vorm. De meerderheid van de EU landen (toen nog 15 in getal) 
kiest toch voor andere beleidsinstrumenten. 
De landen waar een soortgelijke aanpak lijkt te werken zijn Denemarken, Finland, Zweden 
en het Verenigd Koninkrijk. 
Het feit dat het vrijwel uitsluitend om Noord-Europese landen gaat, geeft voeding aan de 
gedachte of de inzet van dit soort instrumenten wellicht ook door de nationale cultuur wordt 
bepaald. Het lijkt aannemelijk om te veronderstellen dat convenanten vooral succesvol kun-
nen zijn in landen met een overwegend ‘feminiene cultuur’, met een geringe machtsafstand’’, 
om de terminologie van Hofstede (Hofstede, 1991) te gebruiken. 
 
Ervaringen buiten Europa 
Ook in verschillende niet-Europese landen stelde men belangstelling in de Nederlandse con-
venanten aanpak. In de Volksrepubliek China had men na een grondige inventarisatie van 
verschillende beleidsinstrumenten voor energiebesparing het oog laten vallen op de Neder-
landse convenant aanpak. China heeft zijn ontwikkeling voor een belangrijk deel te danken 
aan het overnemen van technieken en methoden die elders hun succes hebben bewezen. 
Dus had de gedachte postgevat dat men ook deze wijze van aanpak zou kunnen overnemen, 
om in China het energiebesparingsbeleid nieuwe impulsen te geven. Daar komt bij dat de 
Chinese economie in een overgangsfase verkeert waarin steeds meer staatsbedrijven wor-
den geprivatiseerd, en de grip van de overheid op de ‘vrije ondernemers’ verslapt. Deze wij-
ze van aanpak leek geschikt om het groeiende aantal private ondernemingen te stimuleren 
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om zuinig met energie om te springen (klimaatbeleid is in China feitelijk geen issue, het gaat 
daar vooral om energie). 
In verschillende projecten is gepoogd om het basisconcept van de MJA’s - in eventueel aan-
gepaste vorm - in China ingang te doen vinden. De vanuit Nederland daarbij betrokken men-
sen liepen op tegen de enorme verschillen in economische structuur en de cultuurverschillen 
tussen China en Nederland. Die verschillen betreffen niet alleen de schaalgrote en de ande-
re rol van de overheid, maar ook diepgaande verschillen in cultuur. Of een MJA-achtige aan-
pak in China kan aanslaan blijft dan ook zeer de vraag. 
 
Dit zet aan tot overdenking van de vraag of er een relatie bestaat tussen de (nationale) cul-
tuur en de soort beleidsmiddelen die kunnen worden ingezet. 
 
Cultuurkenmerken voor convenanten 
Hier zijn twee wegen te bewandelen. Bij de eerste kijk je in welke landen de aanpak succes-
vol werkt en probeert vervolgens gemeenschappelijke kenmerken op te sporen. Bij de ande-
re methode ga je na welke eisen de aanpak stelt en probeert deze te herformuleren als cul-
tuurkenmerken. Het mooiste is natuurlijk wanneer beide methoden consistente resultaten 
opleveren. 
Hieronder volg ik een dergelijke aanpak, waarbij ik gebruik maak van de cultuurtypologie, 
zoals gebruikt door Geert Hofstede in zijn boek “Cultures and Organisations, Software of the 
Mind” (Hofstede,1991). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 8.7  De groep landen waar convenanten succesvol kunnen worden ingezet 
zit in de hoek van “kleine machtsafstand” en “lage masculiniteit” (=feminien). 
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Wanneer we de landen Denemarken, Zweden, Finland, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk 
vergelijken met de overige landen (dat gaat gemakkelijk via de grafiekjes in het boek van 
Hofstede) dan valt op dat ze inderdaad op een aantal cultuurkenmerken geclusterd blijken: In 
de meeste grafieken blijken de Scandinavische landen en Nederland dicht bij elkaar te liggen, 
ongeacht de cultuurdimensie (machtsafstand, collectivistisch/individualistisch, femi-
nien/masculien). Betrekken we ook het Verenigd Koninkrijk en Duitsland er bij dan blijkt de 
clustering nog maar op twee dimensies op te treden (machtsafstand en collectivis-
tisch/individualistisch). Wat betreft deze twee dimensies vindt de clustering plaats bij geringe 
‘machtsafstand’ en een hoge mate van ‘individualiteit’. 
Figuur 8.7 toont een clustering van landen in een diagram, waarin ze zijn uitgezet langs twee 
dimensies: Masculiniteitsindex en Machtsafstandindex.  
Het moge duidelijk zijn dat landen als China en bijvoorbeeld Zuid-Amerikaanse landen dit 
beleidsinstrument niet zo maar kunnen adopteren. Ze liggen namelijk aan de andere kant 
van het spectrum, namelijk aan de kant van grote ‘machtsafstand’ en ‘collectivistisch’. 
Vanuit de praktijk van convenanten valt te beredeneren dat vooral een geringe machtsaf-
stand een voorwaarde is voor succesvolle implementatie van convenanten. 
 
Teneinde conventanten te kunnen afspreken moet er sprake zijn van gelijkwaardige partners, 
zoals bijvoorbeeld industriesectoren en overheidspartijen. In een land als China is de 
machtsafstand tussen overheden en bedrijven enorm en kan men dus nooit als min-of-meer 
gelijkwaardige partners tot afspraken komen. Wat China betreft komt daar nog bij dat de or-
ganisatiegraad van industriesectoren feitelijk non-existent is, door de sterke overheid. Een 
convenantachtige aanpak als in Nederland (en Scandinavische landen, waar inderdaad een 
dergelijke aanpak ook wordt gepraktiseerd) zal dus in China niet werken, of een dergelijke 
aanpak zal sterk moeten worden aangepast aan de lokale cultuur. 
Het is dan ook interessant om te zien hoe de Chinese versie van de MJA’s er uit ziet. Men 
zoekt daar naar afspraken tussen lagere overheden en individuele bedrijven, waartussen de 
machtsafstand geringer is. De masculiene cultuur van China blijft daarbij echter een struikel-
blok. Het is dan ook zeer de vraag of de MJA-achtige afspraken, waar men daar nu ervaring 
mee opdoet, enig resultaat zullen opleveren. 
Lastiger is het om in dit verband de gevonden lage graad van collectivisme, ofwel de hoge 
graad van individualisme, te duiden. Een hoge individualiteit zou er op kunnen wijzen dat 
men eerder geneigd zal zijn om zelf verantwoording te nemen en zich minder te verschuilen 
achter een anoniem collectiviteitsdenken. 
 
Hiermee heb ik plausibel gemaakt dat beleidsinstrumenten die in het ene land succesvol 
worden ingezet, in landen met wezenlijk andere cultuurkenmerken kunnen falen. 
 
8.3.6 Het Benchmarkconvenant wordt “ingehaald” door  Emissiehandel 
Net toen het Benchmarking convenant en de MJA-2 overeenkomsten weer goed op koers 
lagen, kwam de Europese Unie met een “richtlijn” voor een nieuwe aanpak: CO2-
emissiehandel. 
In 2003 werd duidelijk dat de EU dit bijzondere beleidsinstrument dwingend zou opleggen 
aan alle lidstaten. De tijd van voorbereiding was beperkt, want de EU wilde al in het jaar 
2005 van start. De eerste periode zou lopen van 2005 t/m 2007, de tweede periode van 2008 
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t/m 2011. Al snel werd duidelijk dat het overgrote deel van de bedrijven die onder het Bench-
marking convenant vielen zou moeten deelnemen aan het handelssysteem, aangezien al-
leen bedrijven (inrichtingen) vanaf een bepaalde grootte verplicht zouden worden tot deel-
name. In Nederland bleek overigens al snel dat, gegeven de definitie die Europa hanteerde 
voor verplichte deelname aan CO2-emissiehandel, er ook veel kleine emittenten zouden 
moeten meedoen. De definitie ging namelijk uit van “thermische capaciteit” en niet van feite-
lijke emissiehoeveelheden. Als gevolg daarvan zouden veel installaties met grote capaciteit 
maar met beperkte doorzet (zoals stookinstallaties van kwekers en stadsverwarming) ook 
onder het handelssysteem gaan vallen. Voor de eerste periode heeft Nederland die kleine 
emittenten nog succesvol buiten het systeem kunnen houden. Voor de tweede periode is dat 
niet meer gelukt. 
 
De impact van het Europese systeem van CO2-emissiehandel op lopende convenanten is 
grofweg als volgt: 

• Weinig impact op de bedrijven die deelnemen aan de MJA-2. Door hun beperkte om-
vang vallen de meeste buiten het systeem van CO2-emissiehandel. 

• Vrijwel alle bedrijven die deelnemen aan het Benchmarking convenant moeten deel-
nemen aan het systeem van emissiehandel. Daarmee wordt de eerder gemaakte af-
spraak om tot de beste ter wereld te (gaan) behoren op het gebied van energie-
efficiency, overschaduwd en ontkracht.  

 
Uit een evaluatie van de Commissie Benchmarking uit 200617, over de ontwikkeling van de 
energie-efficiency van deelnemende bedrijven, blijkt dat het aantal industriële inrichtingen dat 
kan worden gerekend tot de Wereldtop op het gebied van energie-efficiency in 2005 op 77 
uit komt, op een totaal van 140 (55%). In 2002 waren dat er 70 op een totaal van 144 (49 %). 
Een geringe stijging dus. Het totale energiegebruik (en dus de CO2-emissie) van deze groep 
is in diezelfde periode gestegen met 39 PJ (op een totaal van ca 700 PJ). De Commissie 
Benchmarking verwoordde het in haar rapport als volgt: “De Nederlandse energie-intensieve 
industrie verliest rap haar voorsprong op de wereldtop energie-efficiency”.  
Bij de Elektriciteitsproductiesector bleek zelfs sprake van achteruitgang. Hier bleek de ener-
gie-efficiency gedaald te zijn van bijna 52 % in het jaar 1999 tot 48,5% in 2005. Het energie-
gebruik van deze groep is in diezelfde periode zelfs gestegen van 477 PJ in 1999 tot 571 PJ 
in 2005 (+20%). 
 
Het is duidelijk dat het convenanten beleid tegen zijn grenzen aan loopt en nog slechts een 
beperkte verbetering van de energie-efficiency oplevert, en zeker geen afname van het ab-
solute energiegebruik en de daarmee gekoppelde emissie van kooldioxide. 
Het Benchmarking Convenant kan na de introductie van het Europese systeem van emissie-
handel niet worden voortgezet, aangezien de overgrote meerderheid van de Benchmarking 
bedrijven valt onder het regime van CO2-emissiehandel. Bedrijven kunnen niet worden ver-
plicht aan twee doelstellingen tegelijk te voldoen. In oktober 2009 werd voor deze groep be-
drijven een nieuw convenant van kracht: de Meerjarenafspraak Energie-efficiency ETS-
ondernemingen (MEE).  

                                                 
17   Convenant Benchmarking Energie-Efficiency – Status 2006 
      Verificatiebureau Benchmarking, Utrecht, 10 nov 2006 
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Ook het MJA convenant wordt voortgezet, zij het dat men intussen toe is aan een derde ron-
de: MJA-3. Ook hier zien we dat de verbetering van de energie-efficiency niet in staat is om 
de absolute groei van het energieverbruik om te zetten in een vermindering. 
 
8.3.7 Emissiehandel 
Na een SER advies in het jaar 2000 (Emissiehandel in Klimaatbeleid) en het instellen van 
een Commissie CO2-emissiehandel (ook wel naar de voorzitter, Commissie Vogtländer ge-
noemd) door de toenmalige minister van VROM (Pronk) bracht deze commissie advies uit in 
januari 2002: “Handelen voor een beter milieu - Haalbaarheid van CO2-emissiehandel in Ne-
derland”. Daarop vroeg de minister aan de SER weer opnieuw advies. Dat verscheen in 
maart 2002: “Nationale CO2-emissiehandel in Europees perspectief”. 
Zoals de titel al aangeeft, sprak de SER een duidelijke voorkeur uit voor emissiehandel in 
Europees verband. Toch duurde het nog tot 2003 vóór de EU kwam met een richtlijn die aan 
alle lidstaten CO2-emissiehandel dwingend voorschreef, met ingang van het jaar 2005. 
De Commissie Vogtländer pleitte (onder druk van de energie-intensieve industrie) voor een 
tweesporenbeleid: ‘Cap-and-Trade’ voor de niet-energie-intensieve industrie en ‘Performan-
ce Standard Rate’ voor de energie-intensieve (“internationally exposed”) industrie. 
‘Cap-and-Trade’ houdt in dat een absoluut maximum wordt gesteld aan de toegestane emis-
sie en dat het totaal aan ter beschikking gestelde emissievergunningen dit maximum niet 
overschrijdt. ‘Performance Standard Rate’ houdt in dat vergunningen worden toegekend op 
basis van een vastgestelde emissienorm per eenheid productie. Bij toenemende productie 
worden dus meer emissierechten toegewezen. De voorkeur van de industrie voor ‘Perfor-
mance Standard Rate’ is alleszins begrijpelijk. Vanuit een beleidsstandpunt kleeft hieraan 
echter het bezwaar dat pas achteraf kan worden vastgesteld hoeveel emissie feitelijk dient te 
worden toegestaan, en dat deze hoeveelheid niet aan een plafond gebonden is.  
 
De Europese Commissie koos voor ‘Cap-and-Trade’ over de hele linie. Hiermee werd een 
geheel nieuwe vorm van regulering in het Nederlandse beleid geïntroduceerd. Daarbij wor-
den de beschikbare emissierechten strikt en per bedrijf toegewezen (allocatie). De manier 
waarop bedrijven hun emissierechten in overeenstemming brengen met hun feitelijke emis-
sie wordt aan de bedrijven overgelaten. Bij een dreigend tekort aan emissierechten kunnen 
bedrijven maatregelen nemen om hun emissie terug te dringen of emissierechten bijkopen 
van bedrijven met een overschot aan emissierechten. 
De EU schreef dus ‘Cap-and-Trade’ voor en de twee betrokken beleidsministeries (VROM en 
EZ) en vertegenwoordigers van het bedrijfsleven (VNO-NCW) en de energiesector (Ener-
gieNed) vormden een ‘Kerngroep CO2-allocatie’, die de regels opstelde voor de verdeling 
van de beschikbare emissierechten. 
 
Het laatste beschikbare rapport van de Commissie Benchmarking is van 2007. Dat vermeldt: 
 

 “Deelnemers aan de emissiehandel behoeven geen energie-efficiency plan (EEP) 
meer op te stellen, en zijn vrijgesteld van de algehele verplichting om inzage te geven 
in de uitgevoerde maatregelen”. 

 
Hiermee is het Convenant Benchmarking ontkracht. Uit dezelfde rapportage blijkt dat het 
tempo van verbetering van de energie-efficiency steeds verder terugloopt en dat het gemid-
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deld over de hele periode tot 2012 naar verwachting op ca 0,5 %/jr zal uitkomen. Enkele sec-
toren vertonen zelfs een teruglopende energie-efficiency18. 
 
CO2-emissiehandel 
CO2 emissiehandel (althans zoals dat in Europa is ingevoerd) is een systeem waarbij bedrij-
ven rechten krijgen toegewezen voor de aan hen toegestane emissie van CO2. Emitteren zij 
in een bepaald jaar meer dan overeenkomt met de hun toegewezen rechten, dan moeten ze 
rechten bijkopen ter dekking van dat teveel. Die rechten komen van bedrijven die minder 
uitstoten dan de hun toegekende rechten, en die dus rechten overhouden. En zo ontstaat 
een marktprijs voor rechten, bepaald door vraag-en-aanbod. Is de prijs hoog, dan zullen be-
drijven worden gestimuleerd om maatregelen te treffen waarmee zij kunnen vermijden rech-
ten te moeten kopen, dan wel (meer) rechten overhouden om te verkopen. En zo ‘zoekt’ het 
geld dat wordt betaald voor verhandelde rechten vanzelf de goedkoopste opties voor beper-
king van de CO2-uitstoot. 
Bedrijven die niet beschikken over voldoende rechten om hun feitelijke CO2-emissie te dek-
ken, betalen over iedere ton geëmitteerde CO2 een boete van € 200. Dit legt direct een bo-
vengrens op aan de prijs die voor een ton CO2 kan worden betaald. 
 
Tot zover de theorie. De praktijk is lastiger. Om een dergelijk systeem succesvol te laten 
werken moet aan een aantal voorwaarden worden voldaan: 

• Krappe toewijzing van rechten, anders ontstaat geen ‘markt’. 
• Een rechtvaardige verdeling van toe te wijzen rechten. 
• Een systeem van eenduidige en bindende vaststelling van feitelijke emissies. 
• Aanwezigheid van handelsplatforms waar aanbieders en vragers elkaar treffen. 
• Nauwgezette/sluitende registratie van alle handelstransacties over alle lidstaten en 

andere landen waar reducties worden gerealiseerd welke via de Flexibele Mecha-
nismen worden overgedragen. 

 
Het idee werd in Nederland direct opgepakt. Daarbij speelde VNO/NCW een actieve rol, 
aangezien de gedachte dat op deze manier eerst de goedkope reductiemogelijkheden wor-
den benut, macro-economische voordelen biedt boven andere (afgedwongen) systemen, 
zoals energie-heffingen (het alternatief).  
Het ministerie van Economische zaken zag het grote belang dat rechten op een rechtvaardi-
ge manier zouden worden toegewezen. Het ministerie van VROM nam op zich om de totale 
emissieruimte vast te stellen. Samen zagen de ministeries wel iets in het systeem dat de 
kosten voor de overheid zou beperken tot het bijhouden van de transacties; de rest zouden 
de bedrijven op eigen kracht moeten doen. 
 
En zo werd in de zomer van 2004 de ‘Kerngroep CO2-allocatie’ opgericht. Deze groep had 
als taak om de wijze van toewijzing van de rechten uit te werken en deze vast te leggen in 
een toewijzingsplan, dat ter beoordeling moest worden voorgelegd aan de EU. Het was 
nieuw en het was boeiend om zoiets nieuws op te zetten. Met enthousiasme werd de metho-
de van verdeling uitgewerkt. Als basis werd daarbij uitgegaan van de historische emissiecij-
fers van ieder bedrijf, over de jaren 2000 en 2001 (grandfathering). Deze cijfers waren in veel 

                                                 
18 Rapportage monitoring resultaten van het Convenant Benchmarking 1999 – 2007, Utrecht, 1 juni 

2008  
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gevallen voorhanden, op basis van de monitoring plicht die veel bedrijven al hadden, door 
deelname aan een convenant. De Benchmarking bedrijven claimden een extra voordeel, 
namelijk dat zij mochten corrigeren voor besparing die ze bereikt hadden vanaf 1998, het 
basisjaar voor de Benchmarking methodiek. Datzelfde recht werd vervolgens ook aan de 
weinige MJA bedrijven toegekend. Daarmee kregen bedrijven die aan convenanten deelna-
men een zeker voordeel boven bedrijven die niet een aan convenant deelnamen. 
De Benchmarking bedrijven claimden verder dat bedrijven zouden worden gekort die nog ver 
af stonden van de ‘wereldtop’. Een dergelijke correctie was eenvoudig uitvoerbaar aangezien 
van alle Benchmarking bedrijven de ‘afstand tot de wereldtop’ eerder was vastgesteld (een 
cijfer dat normaalgesproken zou liggen tussen 0,8 en 1,0. Daarbij werd 1,0 geacht overeen-
komst met de wereldtop te betekenen) en een lager cijfer reflecteert een slechtere energie 
efficiëntie. Niet convenantbedrijven kregen in de berekening aan factor 0,8 ingevuld, waar-
mee ze verder op achterstand werden gezet. 
 
De methode leek op het oog verdedigbaar, gegeven dat verwacht mocht worden dat conve-
nantbedrijven inderdaad zich meer beijverd hadden om hun energie-efficiency te verbeteren 
dan niet-convenantbedrijven. Toch zat hier een addertje onder het gras. Voor insiders werd 
namelijk duidelijk dat er nogal wat bedrijven waren die een afstand tot de wereldtop hadden 
die hoger was dan 1,0! Met andere woorden, men presteerde beter dan de wereldtop! Een 
merkwaardige zaak, want dan zou hiermee toch de wereldtop opnieuw moeten worden ver-
legd naar het betreffende bedrijf? Het was de uitkomst van de afgesproken standaard manier 
waarop de wereldtop per sector was vastgesteld en als er in een enkel geval een waarde 
van meer dan 1,0 uit kwam, dan had men dat zo gelaten. Het feit echter dat bij nogal wat 
bedrijven er een waarde van meer dan 1,0 uit kwam, en dat deze waarde zelfs kon stijgen tot 
meer dan 1,2 (20 % beter dan de ‘wereldtop’?) geeft echter te denken over de methodiek die 
werd gevolgd om de ‘wereldtop’ vast te stellen (misschien was het Verificatiebureau Bench-
marking toch niet zo onafhankelijk als werd verondersteld?). 
Uiteindelijk werd besloten om hogere waarden af te toppen op 1,1 omdat de anderen duide-
lijk werd dat alles wat enkele grote emittenten mèèr zouden krijgen in mindering zou komen 
op de toewijzing aan de anderen (zero sum game). 
Als er één factor was die de stemming ging bepalen, dan was het wel de wetenschap dat 
alles wat anderen méér toegewezen zouden krijgen een vermindering van de mij toegewe-
zen rechten zou inhouden. Men ging steeds scherper rekenen en uiteindelijk werd het ge-
woon een ‘spel om de knikkers’ (of liever gezegd rechten). Dat spel werd door de grote, 
energie-intensieve bedrijven, veel beter gespeeld dan door de kleintjes die ook nog eens 
slecht vertegenwoordigd waren in de Kerngroep CO2-allocatie. 
Het mag nog een wonder heten dat Nederland met niet meer dan twee weken vertraging, op 
1 mei 2004 zijn CO2-allocatieplan bij de EU inleverde. 
Daar had men niet lang nodig om in te zien dat de totale emissieruimte waarvoor men rech-
ten wilde uitdelen aan de ruime kant was. De EU eiste dat Nederland het plafond voor de 
totale industriële emissie van kooldioxide terug zou brengen van 115 Mton naar 112 Mton. 
Aangezien ook andere lidstaten eenzelfde behandeling ten deel viel, accepteerde Nederland 
deze neerwaartse bijstelling en na de zomer van 2004 worden de opnieuw berekende toe-
wijzingen bekend gemaakt. Toen stond alleen nog de gang naar de rechter (in dit geval de 
Raad van State) open voor bedrijven die problemen hadden met de hun toegewezen rechten. 
Dat bleken er toch nog 50 te zijn. 



 134 

De zittingen vonden plaats in januari/februari 2005, waarna de raad van State in april 2005 
een tussenuitspraak deed. In 17 gevallen diende de toegewezen hoeveelheid opnieuw bere-
kend te worden. Dit leidde tot een extra toewijzing van 0,6 Mton/jr, een alleszins acceptabele 
hoeveelheid, gegeven de reservering van 2,5 Mton/jr die voor onder andere dit soort situaties 
was gemaakt. In september 2005 bekrachtigde de Raad van State het aangepaste Toewij-
zingsbesluit, waarmee de invoering per 2005 een feit werd. 
  
In het jaar 2005 ging dus het handelssysteem echt van start. Het ministerie van VROM had 
de Nederlandse Emissie Autoriteit (Nea) opgericht die alle transacties zou gaan bijhouden. 
Deze autoriteit kreeg het aanvankelijk vooral druk met het toetsen van de monitoringprotocol-
len die bedrijven moesten opstellen. Die protocollen leggen vast hoe bedrijven gedurende de 
handelsjaren hun werkelijke CO2-emissie berekenen en rapporteren, opdat kan worden vast-
gesteld in welke mate ze beschikken over rechten ter dekking van hun werkelijke emissies. 
De energie-intensieve industrie is er in geslaagd om het Verificatiebureau Benchmarking - 
dat hun in eerdere stadia al zulke goede diensten had bewezen - ook nu weer in te schake-
len bij de eerste toetsing van de monitoringprotocollen en ook later bij de controle van de 
monitoring rapportages. De argumenten daarvoor hoefden ze niet ver te zoeken, immers het 
betreffende bureau beschikt inderdaad over de expertise daartoe. Wel ligt het in de bedoe-
ling dat deze verificaties op termijn worden overgenomen door daarvoor gecertificeerde, 
commerciële bureaus. Of het dan beter gebeurt, is zeer de vraag. 
 
Uit deze “case history” blijkt dat de energie-intensieve industrie zeer wel in staat is om z´n 
invloed ten eigen voordele aan te wenden. 
 
Hoe ging het verder met de CO 2 emissiehandel? 
Toen het systeem in 2005 van start ging voor de eerste ronde lag de prijs voor het emissie-
recht van 1 ton CO2 op ca € 30. Bij de rapportage over het jaar 2005, in 2006, bleek dat de 
werkelijke CO2-emissie in de groep Nederlandse bedrijven 7% lag onder de toegewezen 
emissierechten. Men kan dus constateren dat de feitelijke toewijzing, ondanks aangevoerde 
argumenten dat deze te krap zou zijn, ruim is geweest. In hoeverre hier meespeelde dat be-
drijven er in slaagden om in hun monitoring rapportages de feitelijke emissie lager voor te 
stellen dan deze in werkelijkheid was, is moeilijk vast te stellen. Feit blijft dat bij een over-
schot aan emissierechten op de markt de prijs tot ver onder de € 10 daalde. Ook in andere 
lidstaten werd men met eenzelfde verschijnsel geconfronteerd. Toch vond er wel enige han-
del plaats (tegen lage prijzen) omdat er individuele bedrijven waren die emissierechten tekort 
kwamen. 
In heel Europa werd voor ca 250 Mton aan emissierechten verhandeld in 2005. Het over-
schot binnen Europa als geheel bleek weliswaar lager dan in Nederland maar bedroeg toch 
altijd nog bijna 2,5 %. 
 
Intussen is een heel circuit van organisaties en bedrijven in het leven geroepen om de CO2-
emissiehandel in goede banen te leiden: rapporteurs, verificateurs, registratiebureaus, han-
delsplatforms en banken. Het institutionaliseren van de emissie handel gaat snel en het aan-
tal mensen dat er zijn brood mee verdient groeit ook snel. Het zou interessant zijn om na te 
gaan wat de uitvoeringskosten van CO2 –emissiehandel in Nederland en in Europa zijn en dit 
af te zetten tegen de kosten van andere vormen van beleid. 
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Recentelijk kregen we indicaties die twijfel zaaien aan de effectiviteit van dit beleidsinstru-
ment. 

• Op 16 november 2009 publiceerde NRC een artikel: “CO2-reductie in buitenland is 
grote klimaatzwendel”19. Daarin wordt betoogd dat veel CDM projecten in het buiten-
land, die credits opleveren die te gelde kunnen worden gemaakt binnen het Europese 
ETS, ook zouden zijn uitgevoerd wanneer de extra fondsen niet zouden zijn gefour-
neerd (zie ook bijvoorbeeld een bron als “CDM Watch”: www.CDM-watch.org en het 
Duitse Öko Institut: http://www.oeko.de/ ). 

• Op 18 mei 2010 publiceerde NRC een artikel “CE Delft: Industrie misbruikte emissie-
handel”20. Het betreffende rapport van het bureau CE (Bruyn, 2010) laat zien dat gro-
te bedrijven de rechten die ze in de eerste rondes van het ETS gratis hebben verkre-
gen, hebben doorberekend als “kosten” en zo extra winst hebben (men spreekt van 
‘windfall profits’) opgestreken. Al veel eerder was aangetoond dat energiebedrijven 
deze praktijk ook volgen. 

• Op 3 juli 2010 publiceerde NRC een artikel “Tekort aan emissierechten lokt rechts-
zaak uit”21. De door de overheid gemaakte reservering van 30 Mton (bijna 7% van het 
totaal van 444 Mton, over 5 jaar) lijkt onvoldoende om geplande uitbreidingen van 
gratis emissierechten te voorzien. Hoe is het mogelijk dat er zoveel nieuwe capaciteit 
wordt bijgebouwd in een periode van recessie? 

 
Hieruit mag worden geconcludeerd dat het ETS door bedrijven eerder als een melkkoe wordt 
beschouwd dan als een stimulans om te investeren in emissiebeperkende maatregelen. 
 
De tweede ronde CO 2 emissiehandel 
Terwijl de handel in CO2-emissierechten op gang kwam - met lage prijzen - startte een team 
van de overheid en het bedrijfsleven met de voorbereiding van het tweede allocatieplan, voor 
de periode 2008 t/m 2012. 
 
De industrie heeft een sterke lobby, niet alleen in Nederland, maar ook in Europees verband. 
De Elektriciteitssector blijkt de gebeten hond. Ze krijgen systematisch minder gealloceerd, 
terwijl daar toch de mogelijkheden om de CO2-uitstoot te verminderen principieel beperkt zijn. 
Extra inkoop van rechten door deze sector zal dan ook moeten worden verhaald op hun af-
nemers, via de energietarieven. De industrie kan er garen bij spinnen. Met enige inspanning 
kunnen ze rechten overhouden die ze voor goed geld kunnen verkopen aan de elektriciteits-
sector, die de kosten daarvoor zonder veel problemen weer kan doorberekenen aan hun 
klanten (dezelfde industrie, dienstensector en consumenten). 
 
Als plafond voor de totale industriële CO2-emissierechten wordt in het allocatieplan voor de 
tweede periode een getal van 90,4 Mton gehanteerd. De EU bepaalde echter dat hierop een 
korting van 5% (4,6 Mton) moest worden aangebracht om schaarste in de markt te creëren. 
Ook t.o.v. andere EU lidstaten volgde de EU een strategie van ‘kort houden’. 

                                                 
19 NRC 20091116: CO2-reductie in buitenland is grote klimaatzwendel (Mirjam de Rijk) 
20 NRC 20100518: CE Delft: industrie misbruikte emissiehandel (redactie) 
21 NRC 20100703: Tekort aan emissierechten lokt rechtszaak uit (Marcel aan de Brugh) 
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Dat sloot aan bij het besluit van de EU22 om het doel voor CO2 reductie in 2020 op 20 % re-
ductie (in absolute termen) te stellen, t.o.v. het ijkjaar 1990. In feite zijn de reducties die de 
EU nu afdwingt nog maar een kleine stap in de richting van het ambitieuze doel van 20% in 
2020. Het staat dan ook zeer te bezien hoe het EU beleid door de verschillende lidstaten zal 
worden ingevuld. 
Nadat de nieuwe emissieplafonds voor alle EU staten waren vastgesteld, ontwikkelde zich in 
2008 een financiële crisis die ook de omzet van de industrie gevoelig aantastte. Met een 
teruggang van productieniveaus van 10 - 15 %, blijkt er nu opnieuw sprake van een over-
schot aan emissierechten, waardoor een stimulans om te investeren in emissiebeperkende 
maatregelen ontbreekt. Sterker nog, in de periode tot 2012 houden bedrijven emissierechten 
over die ze mogen gebruiken om in de periode daarna hun emissies te dekken. De EU blijkt 
niet van zins om deze “meevaller” te gebruiken om haar klimaatbeleid aan te scherpen23. 
Wel zien we dat de emissies teruglopen, door teruglopende bedrijvigheid. Hoewel vermin-
derde CO2-emissie ook de bedoeling is, zien we nu hoe overheden zich inspannen om de 
consumptie weer aan te wakkeren. Werkgelegenheid moet concurreren met CO2-emissie-
reductie.  
 
De derde ronde CO 2-emissiehandel 
Voor de handelsperiode 2013 t/m 2020 is de EU richtlijn opnieuw herzien. Intussen is de EU 
uitgebreid tot 25 lidstaten. Sommige daarvan claimen uitzonderingsposities, gebaseerd op 
hun specifieke, afwijkende omstandigheden (Polen bijvoorbeeld met zijn vrijwel uitsluitend op 
steenkool gebaseerde elektriciteitsopwekking). Het ziet er naar uit dat alle rechten geveild 
gaan worden al worden er ook uitzonderingen gemaakt. De EU wil af van de Nationale Allo-
catieplannen en streeft naar een geharmoniseerd handelssysteem. Ook industrieën waar-
voor de mogelijkheid reëel is dat ze productie kunnen overhevelen naar landen zonder 
Emissiehandel (leakage effect) krijgen voorlopig gratis rechten toegewezen. De hoeveelheid 
daarvan zal worden vastgesteld op basis van “Best Practice” en volume. Installaties met een 
emissie van minder dan 25 ktonCO2 mogen er voor opteren buiten het handelssysteem gela-
ten te worden. 
Al met al wordt het Europese Emissiehandel systeem zoals het nu is beoogd met ingang van 
2013 aanzienlijk complexer met zijn vele uitzonderingen. Ook ingewijden uit de kring van 
ministeries (personal communication) betwijfelen of een dergelijk systeem effectief tot stand 
kan worden gebracht en uitgevoerd. 
 
 
8.4 Synopsis van hoofstuk 8 
 
Eerst wordt uitgelegd wat het broeikaseffect inhoudt. Daarna wordt gekeken welk beleid 
werd ingezet om wereldwijde temperatuurstijging tegen te gaan. Op wereldschaal is de Uni-
ted Nations toonaangevend, met het UNFCCC en het daarbinnen uitgewerkte Kyoto Protocol. 
Vervolgens wordt “ingezoomd” op het Europese klimaatbeleid: 

• Verdeling van Kyoto taakstelling over lidstaten 
• Europees systeem van CO2-emissiehandel 

                                                 
22 In 2007 bereikte de EU een akkoord over 20% reductie van de CO2-emissie in 2020, t.o.v. 1990 en 
   20% duurzame energie in 2020 
23 NRC 20100527: Brussel: geen ambitieuzer klimaatbeleid 
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Vervolgens wordt gekeken naar het klimaatbeleid in Nederland in aansluiting op het al veel 
eerder ingezette “energiebeleid”. 
Van subsidies en heffingen wordt aangetoond dat ze weliswaar effect hebben, maar dat de 
wijze waarop ze werken verschilt van wat beleidsmakers veronderstellen, en ook dat het 
feitelijke effect geringer is dan wordt verondersteld, en uit evaluaties lijkt te worden bevestigd. 
Voorschriften en vergunningen zijn “hardere” instrumenten, die (mits strikt geïmplementeerd 
en gehandhaafd) meer effect hebben. 
Klimaatbeleid dient - zoals alle beleid - gelegitimeerd te zijn voor degenen op wie dat beleid 
uitwerkt. Bij op duurzaamheid gericht beleid zit daar een zwak punt. Als de overtuiging dat 
zulk beleid nodig is ontbreekt, of men rationeel wel de wenselijkheid er van onderschrijft, 
maar dat niet wordt gesteund door een morele intuïtie, dan zal het beleid niet effectief zijn. 
Daarbij zal de beleidsuitvoering moeten worden afgestemd op de cultuur van de groep waar-
op het betrekking heeft. In landen (zoals Nederland en enkele andere Noord-Europese lan-
den) met een cultuur die wordt gekenmerkt door “geringe machtsafstand” en “feminiene 
waarden” blijkt er ruimte voor een convenantachtige aanpak, mits de doelgroepen een rede-
lijke organisatiegraad hebben, waarop ze kunnen worden aangesproken. 
Bij energie- en klimaatbeleid nam dat in Nederland de vorm aan van MJA’s en het Conve-
nant Benchmarking. Beide convenanten hebben zeker resultaat opgeleverd, al werd dat 
overschaduwd door groei van bedrijvigheid, waardoor toch in absolute zin CO2-emissies toe-
namen. 
Sinds 2005 is het door de EU afgedwongen systeem van CO2 emissiehandel van kracht. Dit 
blijkt tot vooralsnog tot weinig reductie van CO2-emissies te leiden: 

• Op de eerste plaats leidde de innige samenwerking tussen overheid en industrie 
weliswaar tot een coöperatieve sfeer, maar ook tot een aanzienlijke overallocatie van 
emissierechten in de eerste ronde (2005 t/m 2007). 

• Daarnaast hebben bedrijven met complexe processen speelruimte om hun definities 
anders uit te leggen, waardoor ze (binnen zekere grenzen) hun rapportages in gun-
stige zin kunnen bijstellen. 

• Tenslotte blijkt de economische recessie, die volgde op de financiële crisis, te leiden 
tot verminderde productie, waardoor opnieuw het aantal beschikbare emissierechten 
de feitelijke emissie te boven gaat. 
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9 HET VASTSTELLEN VAN DE RESULTATEN VAN 
KLIMAATBELEID 

 
In paragraaf 3.1 is al aangegeven dat CO2-emissiereductie niet rechtstreeks kan worden 
gemeten. De reductie is namelijk het verschil tussen wat het geval geweest zou zijn als men 
niets gedaan zou hebben (Business As Usual: BAU) en de feitelijke gerealiseerde CO2-
emissie. In de praktijk wordt de reductie vaak in procenten opgegeven, bijvoorbeeld als per-
centage van de uitkomst van het BAU scenario. Vanwege de betere operationaliseerbaar-
heid geeft men echter ook vaak de voorkeur aan een procentuele verbetering van de ener-
gie-efficiency. Daarbij kan pas achteraf, wanneer ook het geproduceerde volume bekend is, 
worden vastgesteld welke CO2-emissiereductie er mee correspondeert. De industrie (en an-
deren) heeft een duidelijke voorkeur voor een maat die uitgaat van de procentuele verbete-
ring van de energie-efficiency. Dat valt goed te begrijpen. Veranderingen in het absolute 
(productie) volume staan los van de energie-efficiency. Men kan dus in volume groeien en 
toch zijn (relatieve) efficiencydoelstelling halen. Soortgelijke overwegingen maken ook dat de 
industrie een duidelijke voorkeur heeft voor een toewijzing van emissierechten, op basis van 
wat men noemt: ‘Performance Standard Rate’. 
 
Maar zelfs bij een beter te operationaliseren maat als ‘energie-efficiency’ blijft het een com-
plex proces om resultaten vast te stellen. Ook bij de van de brandstofgegevens afgeleide 
CO2-emissie zijn nog verschillende interpretaties mogelijk. 
Zo moet men een formule vinden om de brandstofinzet voor verbruikte elektriciteit te bepalen 
en om de hoeveelheid brandstof te bepalen die als grondstof in een eindproduct terecht komt 
(feedstock). Te denken valt hierbij aan van olie afgeleide stoffen (als nafta), die de grondstof 
vormen van bijvoorbeeld plastics. Ook kan er sprake zijn van stoffen die wel een energeti-
sche input voor het proces betekenen, maar die niet als brandstof worden gekwalificeerd. 
Een voorbeeld hiervan zijn autobanden die worden mee gestookt in klinker ovens van de 
cementindustrie. 
Een apart geval is een staalbedrijf dat kan besluiten om de steenkool die met het ijzererts in 
de hoogovens gaat ten dele (of geheel) te kwalificeren als feedstock. Bij de aluminiumpro-
ductie, door middel van elektrolyse, kan men zelfs motiveren (en dat deed men ook) dat de 
elektriciteit voor het elektrolyseproces wordt gezien als ‘feedstock’ en dus buiten de bereke-
ning van de energie-efficiency blijft.  
Tenslotte blijft bij een op louter brandstoffen gebaseerde berekening van CO2-uitstoot ook de 
CO2 die ontstaat in de productieprocessen zelf (zoals bij ammoniak- en cementproductie) 
buiten beschouwing. 
Het zal duidelijk zijn dat het bepalen van doelstellingen en het vervolgens nagaan in hoever-
re deze worden gedaald, geen eenvoudige zaak is en soms lastig te controleren is. 
 
Voor bedrijven is enige ondoorzichtigheid van hoe ze precies aan hun cijfers komen en wel-
ke bewerkingen ze er op los laten niet in hun nadeel. Zonder ze te willen beschuldigen van 
het bewust nastreven van complexe, ondoorzichtige methoden, moet worden opgemerkt dat 
de drang naar grotere transparantie meestal niet van de bedrijven uit gaat. 
 
Het op nationale schaal vaststellen of landen aan bijvoorbeeld hun Kyoto doelstellingen vol-
doen, is zo mogelijk nog complexer dan bij de soms ook al complexe bedrijfsprocessen. Ten 
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tijde van de onderhandelingen over het Kyoto Protocol bleek er dan ook nauwelijks een rem 
aanwezig op het introduceren van begrippen die de zaak aanzienlijk bleken te compliceren: 

• Uitbreiding met broeikasgassen, anders dan CO2, waarmee bijvoorbeeld ook het me-
thaan dat vrijkomt bij de spijsvertering van herkauwers in beschouwing genomen 
dient te worden. Voor deze zogenaamde niet-CO2 broeikasgassen gaan de meeste 
landen overigens uit van een ander basisjaar, namelijk 1995 in plaats van 1990. 

• Kap en aanplant van bossen, waarbij een moeilijk controleerbare tijdsfactor in be-
schouwing moet worden genomen. Men spreekt in dit verband van “Land Use, Land-
Use Change and Forestry” (LULUCF).  

• De flexibele mechanismen waarbij vaak in projecten het ‘referentieniveau’ niet goed 
is vast te stellen, laat staan of het om een actie gaat die zonder de bijdrage ingevolge 
het flexibele mechanisme niet tot stand zou zijn gekomen. 

  
Op nationaal niveau speelt daarbij de betrouwbaarheid van het statistisch materiaal waarop 
men zich baseert. In westerse landen (vooral in noord Europa) heeft men zijn zaakjes veelal 
redelijk op orde. Over de betrouwbaarheid van de cijfers van ontwikkelingslanden en van 
landen waarbij voordien sprake was van centraal geleide economieën, mag men geen hoge 
verwachtingen hebben van de betrouwbaarheid en de nauwkeurigheid van uitgebrachte 
emissierapportages. 
Daarbij speelt mee dat alleen al het aanwijzen van een macro-grootheid als doelgrootheid, 
deze vaak corrumpeert. Men spreekt in dit verband van “Goodhart’s Law” (Goodhart, 1975). 
 
Bij dit alles moet men zich goed realiseren dat men, afgezien van een betere transparantie, 
geen alternatief heeft. Men werkt met de gebrekkige rapportages en probeert deze scherp te 
houden en verder te verbeteren of men heeft géén internationaal afgestemde klimaatpolitiek. 
 
 
9.1  Wat komt er van terecht? 
 
Bijlage C.1 geeft in een aantal grafieken inzicht in de wereldenergieconsumptie van energie-
dragers, over een periode van de afgelopen 37 jaar. In het begin van deze periode (1970) 
stond de zorg om het opraken van energievoorraden centraal. Na 1990 voerde men energie-
beleid uit met het oog op het tegengaan van klimaatverandering. 
Afgezien van een dip in de periode 1980-1983 blijkt er sprake van een gestage toename, ja 
van méér dan een verdubbeling, over de hele periode. Wat opvalt is de toenemende groei 
van de Asia-Pacific regio, in hoofdzaak in de vorm van toegenomen steenkoolconsumptie 
(steenkool leidt tot extra veel CO2-emissie, in vergelijking met olie of aardgas). In Europa 
zien we na 1990 een geringe afname en daarna nog slechts een matige stijging. Dit is vooral 
het gevolg van de economische teruggang in de landen van de voormalige Sovjet Unie, na 
het uiteenvallen van deze Unie, later gevolgd door de verplaatsing van industriële capaciteit 
(vooral basisindustrie) naar China en andere economische “tijgers”.  
 
Hoofdstuk 8 toont twee grafieken (fig. 8.1 en 8.2), die een beeld geven van het energiege-
bruik van Nederland over de periode 1990-2006 en van de daarmee gepaard gaande CO2-
emissie. 
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Van 1990 tot 2004 blijkt er sprake van een gemiddelde jaarlijkse groei van ongeveer 1%. Dat 
is minder dan de gemiddelde economische groei, die in die periode op toch zeker ruim 2% 
per jaar lag. Er lijkt dus sprake van enige verbetering van de energie-efficiency. Het toen 
ingezette beleid, zeker dat wat was gericht op de industrie (MJA), wierp vruchten af. Toch 
lijkt het onwaarschijnlijk dat Nederland zijn Kyoto doel (-7% in 2010 t.o.v. 1990) zal halen. 
Daarbij moet worden bedacht dat de gemiddelde energie-efficiency in ontwikkelde econo-
mieën al een autonome verbetering (techniekontwikkeling en structuureffecten) laat zien van 
ca 1 % per jaar (Blok, 2007).  
Als er al enig effect van het gevoerde klimaatbeleid over blijft dan wordt dat toch vrijwel zeker 
teniet gedaan door volumegroei (productie en consumptie). 
 
Toch publiceerde het Europese Milieu Agentschap (EEA) in 2007 nog een rapport met de 
optimistische verwachting dat het Europa van de 15 landen die zich binnen het Kyoto Proto-
col verplichtten een gezamenlijke reductie van 8% t.o.v. het basisjaar 1990 te realiseren, 
daar waarschijnlijk in zullen slagen (European Environment Agency, 2007). Dat, niettegen-
staande het feit dat men rapporteert dat de gemiddelde reductie van deze groep in het jaar 
2005 2% is, t.o.v. het basisjaar 1990. Hoe geloofwaardig is dat? 
Men verwachtte in 2007 wel erg veel van het Europese systeem van Emissiehandel. Intus-
sen weten we dat het effect daarvan beperkt is. De gevolgen van de wereldwijde financiële 
crisis hebben naar het zich laat aanzien een groter effect op de emissies van broeikasgas-
sen in Europa dan het emissierechten handelssysteem. 
De reductie die binnen de EU wordt gerapporteerd blijkt overigens voor een belangrijk deel 
afkomstig uit landen die voordien deel uitmaakten van het Oostblok. In de jaren na het uit-
eenvallen van het Oostblok werden daar aanzienlijke emissiereducties gerapporteerd, die in 
belangrijke mate samenhingen met de economische hervormingen die daar plaatsvonden. 
Het niveau van emissies is tot op de dag van vandaag in veel van die landen nog aanzienlijk 
lager dan wat in 1990 werd vastgesteld als basisjaar-emissie. 
 
 
9.2  Verklaringen voor het gevonden resultaat. 
 
De emissie van CO2 laat over de afgelopen 40 jaar een gestage groei zien, ogenschijnlijk 
niet beïnvloed door beleid, of dit nu was gericht op energiebesparing of op CO2 emissiere-
ductie. Dit geld voor Nederland, in mindere mate Europa (dankzij de economische hervor-
mingen in het voormalige Oostblok), maar zeker voor het wereldwijde beeld. De achtergron-
den hiervan zijn deels al verklaard in de voorgaande paragraaf. 
We zien een hoge groei in bepaalde ontwikkelende economieën (China, India), en voortzet-
ting van matige groei in ontwikkelde economieën. Beleidsmaatregelen lijken in de statistiek 
geen aanwijsbaar effect te hebben, of ontbreken zelfs geheel (ontwikkelende economieën). 
 
Pas wanneer we de mechanismen, beschreven in de hoofdsstukken: 

4 – Milieugedrag 
5 – Economie 
6 – Ethiek 

in ogenschouw nemen, begrijpen we waarom de resultaten zo ver achterblijven bij de doelen 
die men zich stelde. 
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9.3  De grenzen van beleid 
 
Overheden hebben grote moeite om impopulaire maatregelen op te leggen (zie ook Vlek, 
1995, p 285).  
Machtige groepen in de samenleving (industrie, landbouw, verkeer), mits goed georgani-
seerd, beïnvloeden beleid in een voor hen (economisch) gunstige richting. 
Mensen hebben moeite om zich in te spannen, vooral wanneer ze zien (of vermoeden) dat 
anderen dat niet of in mindere mate doen. 
 
Een overheid in een democratisch bestuurd land kan geen beleid voeren dat indruist tegen 
de wensen van een groot deel van haar bevolking (Luttikhuis, 2007 & Bourg, 2007). Alleen al 
het instellen van een beperkte “vliegtaks” in Nederland blijkt vrijwel onmogelijk. Partijen die 
zich daarvoor sterk maken verliezen de populariteit bij de kiezer en ingezetenen vertonen 
escape gedrag door hun vliegreizen te maken vanaf luchthavens vlak over de grens. De eer-
ste de beste gelegenheid die zich voordeed (een economische recessie) werd dan ook aan-
gegrepen om deze vliegtaks weer af te schaffen. 
Een ander voorbeeld is de poging van acht Nederlandse steden om vervuilende vrachtauto’s 
uit het centrumgebied te weren. Omdat men bang is voor economische schade worden al te 
gemakkelijk ontheffingen verleend, waardoor dit verbod feitelijk niets uithaalt (Nierop, 2008).  
 
Beleid dient gelegitimeerd te zijn. Dat is niet alleen een kwestie van een goede verklaring er 
voor geven; deze moet door burgers ook als juist en urgent gezien worden. En daar lijkt het 
feitelijk aan te ontbreken. Er is geen “sense of urgency” waar het gaat om klimaatbeleid, al 
zullen weinigen dat publiekelijk willen toegeven. Hoofdstuk 4, over de psychologie van be-
sluitvorming laat zien welke processen hierbij aan de orde zijn. 
 
Ook de psychologie van de beleidsmakers speelt een rol. Zo hebben beleidsmakers een 
afkeer van beleid waarmee ze het risico lopen dat binnen de termijn waarop ze ‘er op kunnen 
worden afgerekend’ duidelijk wordt dat het ineffectief is. Veel minder risico loopt men met 
beleid dat in de verdere toekomst wordt geprojecteerd, ook als de doelstellingen zodanig zijn 
dat de kans op slagen miniem lijkt. Hierin moet waarschijnlijk de verklaring worden gezocht 
voor een verschijnsel dat de laatste jaren opvalt. 
Naarmate duidelijker wordt dat de gestelde doelen (in een aantal Europese landen) niet 
(zonder kunstgrepen - ik kom daarop terug) gehaald gaan worden, wordt de termijn naar de 
verder weggelegen toekomst verlegd en de doelstelling verzwaard (Eppink, 2008). 
Ging het in het begin van de jaren 90 nog om een Europese doelstelling van -8% in 2010 
t.o.v. 1990, naarmate het jaar 2010 in zicht komt en er reden is voor gerede twijfel over het 
halen van deze doelstelling, wordt er een nieuwe doelstelling van -20% vastgelegd, voor het 
jaar 2020 t.o.v. het jaar 2005 (over 15 jaar dus). De Verenigde Staten van Amerika gaan 
zelfs nog verder. Na het aantreden van president Obama en onder druk van het Congres, 
buigt de Senaat zich eind 2008 over de Lieberman-Warner Climate Security Act. Daarin 
wordt voorgesteld om een uitgebreid CO2-emissie handelssysteem te introduceren dat ca 
80% van alle broeikasgas emissies moet dekken (het Europese systeem dekt ongeveer 
40%). Uitgaande van een emissieniveau van ca 6 Gton in 2012 en een vermindering van het 
aantal uitgegeven rechten met 1,7% per jaar, moet men dan in 2050 uitkomen op 1,7 Gton 
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emissie, een reductie van ongeveer 70%! Ten opzichte van de totale emissie van de USA 
bedraagt de reductie minder, maar toch altijd nog 56% onder het niveau van 2005 (7,1 Gton 
CO2eq, waarvan 6,1 Gton CO2 (in 1990 was dat 5,0 Gt)). 
Het mag ernstig worden betwijfeld of er van deze doelstellingen iets terecht zal komen, zo 
lang men als motivatie voor dit beleid uit gaat van klimaatverandering. 
 
Een voorbeeld van geheel andere orde is de doelstelling van de IATA voor de luchtvaart, in 
het jaar 2050 (Heide, 2009): 
 

• In 2020 moet de groei van de luchtvaartsector CO2-neutraal zijn. 
• De brandstofefficiency moet jaarlijks met 1,5% toenemen. 
• De totale uitstoot van CO2 moet in 2050 zijn gehalveerd, t.o.v. 2005. 

 
Ook hier is het niet moeilijk om in te zien dat het om doelstellingen gaat die niet gehaald 
gaan worden. Vliegtuigen kunnen nog wel enkele procenten efficiënter worden, maar een 
halvering van het brandstofgebruik zit er echt niet in, zeker niet wanneer de gedachte volu-
me-ontwikkeling in ogenschouw wordt genomen.  
 
Evaluaties die laten zien dat beleidsdoelstellingen niet worden gehaald worden door be-
leidsmakers niet in dank afgenomen. Na een eerste, kritische versie, start meestal een pro-
ces van “gladstrijken en verdoezelen”, waardoor uiteindelijk gepubliceerde versies aanzienlijk 
gematigder uitvallen dan het eerste concept. 
 
De speelruimte voor beleid waarvoor weinig publieke motivatie (sense of urgency) bestaat is 
dus beperkt en of het beleid werkelijk effectief is blijft vaak onzichtbaar. 
 
 
9.4 Synopsis van hoofdstuk 9 
 
Kijken we naar het feitelijke verloop van de CO2-emissies dan blijkt dat deze op alle niveaus 
(wereld, EU, Nederland) een gestage groei vertonen over de afgelopen veertig jaar (de peri-
ode dat het beleid eerst als energiebeleid en later als klimaatbeleid werd ingezet). Overhe-
den van democratisch bestuurde landen kunnen geen beleid afdwingen waarvoor onvol-
doende publieke acceptatie bestaat. 
Het beeld wordt nog enigszins geflatteerd doordat ook de zogenaamde niet-CO2 broeikas-
gassen worden meegenomen. Dat zal echter een tijdelijk effect zijn, aangezien het beschik-
bare potentieel daarvan rond 2012 wel benut lijkt te zijn. 
 
Energie-efficiënte is niet maatgevend voor CO2-emissie. Het gaat óók om volumeontwikke-
lingen. Hoewel procesemissies (niet-energetische inzet van brandstoffen CO2-emissies uit 
materiaalbewerking) meetellen in het Kyoto Protocol, blijken ze in nationaal beleid vaak niet 
te worden geadresseerd. Ook blijken reducties van zogenaamde niet-CO2 broeikasgassen 
lastiger in kaart te brengen dan van (veelal) brandstof gerelateerde CO2-emissies. 
Daarnaast blijken enkele mogelijkheden die het Kyoto Protocol biedt lastig bij te houden. Het 
realiseren van reducties in het buitenland, en reducties door veranderend grondgebruik ma-
ken het rapporteren over CO2-emissiereducties bepaald niet transparanter. 
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Daar komt bij dat het referentieniveau, aan de hand waarvan feitelijke beleidseffecten wor-
den vastgesteld, is gebaseerd op toekomstscenario’s die inherent onzeker zijn. Pas achteraf 
(post ante), zal blijken wat er werkelijk van terecht is gekomen. En dat valt in het geval van 
klimaatbeleid niet mee! 
De financiële crisis die in 2008 begon blijkt een ingrijpender effect te hebben op de CO2-
emissie van ontwikkelde landen (ca -7%) dan het Kyoto Protocol (Olivier, 2010). 
 
De mogelijkheden van beleidsmatige sturing worden begrensd door de acceptatie van maat-
regelen door burgers. En die acceptatie hangt af van het gevoel van urgentie (sense of ur-
gency). Hier spelen echter ook sociale processen. Als mensen zien (of vermoeden) dat an-
deren zich niet inspannen, verliezen ze hun eigen motivatie. 
Daar komt bij dat er grote economische belangen op het spel staan. Lobby groepen zullen 
proberen die belangen zeker te stellen. 
Ook hanteren beleidsmakers een korte tijdshorizon, waardoor feitelijke effecten van klimaat-
beleid vaak achter hun tijdshorizon verdwijnen. 
 
Met een dergelijk complex van tegenwerkende factoren wordt het moeilijk om werkelijk effec-
tief klimaatbeleid gestalte te geven. 
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10  MILIEU (KLIMAAT-) SCEPTICI EN -VERONTRUSTEN 
 
De publieke meningsvorming wordt vooral gestuurd door actuele voorvallen en opinievor-
mers. Opinievormers treden naar buiten met een overtuiging en met argumenten. Hierbij 
blijkt sprake van twee ‘kampen’, zij die verontrust zijn en voorstander van gedragsverande-
ring, eventueel gestimuleerd door maatregelen en zij die zich verzetten tegen het treffen van 
maatregelen (beleid). De verontrusten extrapoleren huidige ontwikkelingen naar een door 
hen ongewenste situatie, waaraan zij willen ontkomen. De sceptici vertonen een meer geva-
rieerd beeld, van regelrechte ontkenning, via erkenning dat ontwikkelingen plaatsvinden 
maar door mensen niet te beïnvloeden zijn, tot scepsis over de effectiviteit van maatregelen. 
Hoewel het aantal klimaatsceptici in verhouding gering is, blijkt hun invloed aanzienlijk. Om 
die reden besteed ik er extra aandacht aan.  
 
 
10.1   De rol van (klimaat-) sceptici 
 
Deze paragraaf gaat over een fenomeen dat aparte aandacht verdient: De mensen die scep-
tisch staan tegenover de ontwikkelingen die milieu-verontrusten signaleren en daarom aan-
sturen op gedragsverandering en beleid dat daarop is gericht. 
Waar het gaat om een wetenschappelijk debat, waarin men verschillende gezichtspunten 
met elkaar confronteert om deze vervolgens te toetsen aan de empirie, is daar niets mis mee. 
Dat is de manier waarop wetenschap zich ontwikkelt. Bij duurzaamheidsthema’s hebben we 
echter een complicatie: het gaat om prognoses van toekomstige ontwikkelingen. Empirische 
toetsing/weerlegging blijkt alleen op indirecte wijze mogelijk, zo niet onmogelijk. Daarmee 
sluipt een niet rationele dimensie in het debat tussen protagonisten en sceptici. Een niet-
rationele basishouding (optimist/realist/pessimist) blijkt vaak bepalend. Ook in het taalgebruik, 
waarbij sceptici klimaatverontrusten vaak aanduiden kwalificeren als ‘gelovigen’ uit zich dit. 
De rol van milieu/klimaatsceptici kan niet worden onderschat, aangezien zij door velen, die 
minder inzicht in de materie hebben, worden aangevoerd als rechtvaardiging voor het eigen 
gedrag. Daarom verdienen ze aparte aandacht. 
 
Het is ondoenlijk om alle klimaatsceptici de revue te laten passeren. Slechts een aantal, dat 
de nodige publiciteit weet te generen, zal hier aan de orde komen. Gebaseerd op deze se-
lectie zal worden nagegaan wat ze beweren en in het bijzonder welke argumenten ze in de 
klimaatdiscussie inbrengen. 
Vervolgens zal worden nagegaan wat hun motieven zijn. Tenslotte zal de vraag onder ogen 
worden gezien waarom ze relatief veel invloed hebben. 
 
 
Milieu/klimaatsceptici die regelmatig de publicitei t halen 
 
Internationaal 
S. Fred Singer   - temperatuurstijging ja, maar niet door de mens. 
Fred Palmer    - deze jurist, vice president van Peabody Energy, ontkent botweg 

    het broeikaseffect. 
Bjørn Lomborg   - geen (dreigende) schaarste, Kyoto geld kan beter besteed worden. 
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Aaron Wildavsky   - klimaatverandering: kwestie van irrationele risico perceptie. 
John Lawrence Daly   - zeespiegel (bij Tasmanië) stijgt minder dan IPCC voorspelt. 
Richard Lindzen   - wolken vormen een nivelerend mechanisme. 
Julian L. Simon   - het gaat toch steeds beter? Dus ook in de toekomst. 
Lawrence Solomon   - klimaatverandering is een samenzwering. 
Michael Crichton   - ziet milieuzorg als een soort religie. 
John R. Christy   - klimaat verandert ook zonder mens. CO2 heeft ook voordelen. 
Nigel Calder    - ijskappen smelten niet, ijsberen populatie neemt toe. 
Piers Corbyn    - zonnevlekken veroorzaken klimaatverandering. 
Henrik Svensmark   - Deense natuurkundige die beweert dat temperatuurvariaties het 

    gevolg zijn van kosmische straling en zonne-activiteit. 
Václav Klaus    - klimaatbeleid is bedreiging van individuele vrijheid. 
 
Nederland 
Hans Labohm     - rekenmodellen zijn gebrekkig. 
Dick Thoenes     - temperatuurmetingen weerspreken klimaatverandering. 

   - waterdamp heeft veel meer invloed. 
   - klimaatmodellen zijn behept met grote onzekerheden. 

Simon Rozendaal    - geen ernstige consequenties verbinden aan slechte voorspellingen. 
Arthur Rörsch     - voorzorgprincipe leidt tot hoge kosten. Geld kan beter besteed 

     worden. 
Henk Tennekes    - rekenmodellen kunnen niet zover vooruit voorspellen. 
Kees de Jager    - astronoom die de zon aanwijst als oorzaak van temperatuur 

     schommeling. 
Syp Winia     - redacteur Elsevier: neo-liberaal, conservatief. 
Huib van Heel     - genuanceerd standpunt, veel kosten voor de verkeerde 

     maatregelen.  
Salomon Kroonenberg  - klimaatverandering is van alle tijden. 

   - er komt weer een ijstijd (over 10.000 jaar). 
Jacques van Nederpelt - klimaatverandering heeft ook voordelen! 
 
De klimaatsceptici opereren soms alleen, maar hebben vaak hun krachten gebundeld. Enke-
le organisaties waarin zij verenigd zijn: 
 
Heidelberg Appeal    - in Nederland HAN (is in 2008 ter ziele gegaan). 
Groene Rekenkamer    - nauw gerelateerd aan HAN. 
Leipzig Declaration    - verklaring, ondertekend door een honderdtal wetenschappers 
Heartland Institute    - Amerikaanse conservatieve denktank 
NIPCC      - Nongovernmental International Panel on Climate Change 
Greening Earth Society - lobby groep van Fred Palmer (Energie sector), opgeheven  
Global Climate Coalition- 50 grote Amerikaanse energiegerelateerde bedrijven, opgeheven 
         doel: verwarring zaaien over de broeikastheorie.   
 
De “Heidelberg Appeal” is een verklaring die door een aantal wetenschappers is getekend, 
waaronder veel milieusceptici. De tekst er van luidt als volgt: 
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• Wij willen onze bijdrage leveren aan het in stand houden van ons gemeenschappelijk 
erfgoed: de aarde. 

• Wij zijn echter bij het aanbreken van de 21e eeuw bezorgd over de opkomst van een 
irrationele ideologie die zich richt tegen wetenschappelijke en industriële vooruitgang 
en die economische en sociale ontwikkeling hindert. 

• Wij beweren dat een “Natuurlijke Staat”, soms geïdealiseerd door bewegingen die er 
toe neigen naar het verleden te kijken, gewoon niet bestaat en waarschijnlijk nooit 
heeft bestaan, sinds de mens zich op aarde ontwikkelde. Het mensdom is voortdu-
rend vooruit gegaan door de natuur voor haar doelen te gebruiken en niet omgekeerd. 

• Wij onderschrijven van harte de doelen van een wetenschappelijke ecologie voor een 
universum waarvan we de natuurlijke bronnen moeten benutten, bijhouden en con-
serveren. 
Hiermee verklaren wij echter dat het benutten, bijhouden en conserveren moet 
plaatsvinden op wetenschappelijke basis en niet op irrationele vooronderstellingen. 

• Wij erkennen dat veel essentiële, menselijke activiteiten inhouden dat gevaarlijke 
stoffen worden bewerkt, of zich afspelen in de nabijheid van zulke (gevaarlijke) stof-
fen. Vooruitgang en ontwikkeling vonden altijd plaats door het beheersen van vijandi-
ge krachten, ten voordele van de mensheid. 
Daarom beschouwen we wetenschappelijke ecologie eenvoudig als een uitbreiding 
van deze continue vooruitgang naar een beter leven van toekomstige generaties. 
Wij onderschrijven de verantwoordelijkheid en de plicht van de wetenschap tegenover 
de maatschappij in zijn geheel. 
Wij willen echter de autoriteiten die verantwoordelijk zijn voor het lot van onze aarde 
waarschuwen tegen beslissingen die worden onderbouwd met pseudo-
wetenschappelijke argumenten of met onjuiste of niet ter zake doende gegevens. 

• Wij vestigen ieders aandacht op de absolute noodzaak om arme landen te helpen 
een niveau van duurzame ontwikkeling te bereiken, afgestemd op dat van de rest van 
de planeet, hen te vrijwaren van problemen en gevaren van ontwikkelde landen, en 
vermijdend dat ze verstrikt raken in een web van onrealistische verplichtingen die 
zowel hun onafhankelijkheid als hun waardigheid zullen aantasten. 

• Het grootste kwaad dat onze aarde bedreigt is onwetendheid en onderdrukking, en 
niet wetenschap, technologie en industrie, waarvan de middelen, mits goed beheerd, 
onmisbare gereedschappen zijn van een toekomst, vormgegeven door de mensheid, 
voor zichzelf en door zichzelf, waarbij grote problemen zoals overbevolking, honger 
en ziekten worden overwonnen. 

 
Op het eerste gezicht een tekst waarmee men het eens zou kunnen zijn. En daarom hebben 
waarschijnlijk ook veel (ca 4000) wetenschappers (waarvan velen zich niet direct als scepti-
cus manifesteren) deze verklaring ondertekend. De achterliggende gedachte is dat er “harde 
wetenschap” bestaat, die is gegrondvest op stevige, onbetwistbare fundamenten, en vormen 
van wetenschap met een veel discutabeler grondslag. Wanneer men kennis zou nemen van 
het werk van enkele wetenschapsfilosofen zou men leren dat een dergelijk onderscheid lang 
zo strak niet gemaakt kan worden als de opstellers van deze verklaring pretenderen. Daar-
naast gaat men uit van een vooruitgangsgeloof, waarin uit een veronderstelde ontwikkeling 
in het verleden als vanzelfsprekend wordt geconcludeerd dat die zich ook in de toekomst zal 
voortzetten. 
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In Nederland was een groep ondertekenaars van de Heidelberg Appeal actief onder de 
naam “Heidelberg Appeal Nederland” (HAN). Behalve eigen publiciteit ondersteunden ze ook 
een groep die vooral kwantitatief wil aantonen dat veel milieubeleid onzin is en veel te veel 
kost: de “Groene Rekenkamer”. In 2008 zetten de Nederlandse initiatiefnemers van HAN er 
een punt achter.  
 
De vlag van de Heidelberg Appeal verenigt talloze milieusceptici, die niet aflaten om kritische 
kanttekeningen te maken bij wat verontrusten beweren en bij het beleid wat daaruit voort-
komt. Hebben ze dan helemaal geen punt? Wel degelijk. Waar ze er op wijzen dat milieuver-
ontrusten ook belangen hebben (zoals opdrachten om studies uit te voeren, maar ook waar 
het gaat om de uitvoering van beleid, zoals de bouw en installatie van windturbines), moet 
worden onderkend dat dit wel degelijk speelt. 
Sommigen wijzen ook op het “voorzorgprincipe” dat zou inhouden dat de overheid ieder po-
tentieel gevaar waar burgers aan kunnen worden blootgesteld tracht te elimineren. Dit kan 
inderdaad extreme vormen aan nemen (Sunstein, 2005). 
 
 
10.2   Wat drijft de milieu/klimaatsceptici? 
 
Een inventarisatie van motieven voor milieusceptici levert het volgende beeld op: 

• Rotsvast (en misplaatst) geloof in de “zekerheid” die “wetenschap” biedt. 
• Zich laten voorstaan op eigen kennis en ervaring, ook als die in een andere discipline 

is opgedaan (Klaus in: Rozendaal, 2008 & Tennekes, 2001). 
• Rechtvaardiging van eigen positie en gedrag in het verleden (cognitieve dissonantie). 
• Verzet tegen verandering van inzichten (status quo bias). 
• Optimisme over toekomstperspectief (illusion of control). 
• Gemakzucht: het voeren van oppositie is makkelijker dan het probleem erkennen en 

aan oplossingen werken. 
 
Daar valt nog aan toe te voegen dat ze wellicht ook gedreven worden door afkeer van het 
perspectief van een wereld waarin de geprojecteerde klimaatverandering zich voltrekt (cogni-
tieve dissonantie), een gevoel dat ze met velen lijken te delen. 
 
Een onderzoek van Jacques, Dunlap en Freeman (Jacques, Dunlop & Freeman, 2008) laat 
zien dat veel milieusceptici verbonden zijn aan - of betrokken bij - conservatieve denktanks. 
Het valt dan ook op dat de meeste sceptici ouder zijn dan 50 jaar. De onderzoekers identifi-
ceren de volgende vier stromingen: 

1. De ontkenning van ernst van milieuproblemen en het verwerpen van wetenschappe-
lijk onderbouwende argumenten. 

2. Het betwijfelen van het belang van milieubeschermingsbeleid. 
3. Een anti-regulerings/anti-medewerkings opstelling. 
4. Het aanhangen van het idee dat milieuzorg (environmentalism) een bedreiging vormt 

voor sociale en economische vooruitgang en de “American way of life”. 
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De schrijvers concluderen dat scepticisme een tactiek is van een door een elite gedreven 
verzet tegen milieudenken, met aanzienlijke gevolgen voor milieubeleid. 
Zo kan het verzet van een kleine, spraakmakende groep er toe leiden dat het grote publiek 
denkt dat “de geleerden het nog niet eens zijn” en daarom een afwachtende houding aan-
neemt. 
Wie verder zoekt ontdekt ook vaak een link naar een persoonlijk belang (of frustratie), of in 
het heden, of uit het verleden, dat hun opstelling bepaalt. 
Verder blijkt dat sceptici vaak uitgesproken optimistisch zijn en het onder ogen zien van mo-
gelijke problemen in de toekomst afschilderen als pessimisme en “doemdenken”. 
Ze maken vaak geen onderscheid tussen op leefbaarheid en op duurzaamheid gericht be-
leid/maatregelen. Daardoor neigen ze er toe om successen op het gebied van leefbaarheid 
(bijv. schoner oppervlaktewater) te projecteren op de toekomst (duurzaamheid). Maar ook 
het omgekeerde komt voor. Alarmmeldingen uit het verleden (das grosse Waldsterben, Li-
mits to Growth), die achteraf bleken mee te vallen, worden aangevoerd als argument “waar-
om het nu wel zo’n vaart niet zal lopen”. 
Ook drukt men zich vaak uit in gekleurde termen: klimaatgekte, manipulatie, milieulobby, 
eco-imperialisme, milieu-gelovigen. De zo geprezen “wetenschappelijk-rationele aanpak” 
schuift daarmee naar de achtergrond. 
 
Nederlandse milieu/klimaat sceptici die regelmatig de publiciteit halen zijn: 
 

• Arthur Rörsch is emeritus hoogleraar moleculaire genetica aan de Leidse Universiteit. 
Van 1980 tot 1995 was hij lid van de Raad van Bestuur van TNO. 

• Hans Labohm was tot 2005 verbonden aan Instituut Clingendaal. Is nu zelfstandig 
publicist 

• Dick Thoenes is emeritus hoogleraar chemische proceskunde aan de TU Eindhoven 
• Henk Tennekes was onderzoeksdirecteur bij het KNMI en hoogleraar meteorologie 

aan de VU Amsterdam. 
• Salomon Kroonenberg is oud-hoogleraar geologie aan de TU Delft. 
• Huib van Heel: Voormalig directeur van Hoechst en hoogleraar milieu techniek aan 

de TU Delft, tevens President-commissaris bij COVRA, de Centrale Organisatie Voor 
Radio-actief Afval (!). 

• Simon Rozendaal: Redacteur Elsevier. Grijpt publicaties van andere sceptici (Corbyn, 
in Rozendaal, 2007  &  Tennekes, 2001  &  Kroonenberg, 2006) aan om zijn eigen 
punt (steeds maar weer) te maken. 

• Syp Wynia: Redacteur Elsevier, neo-liberaal en conservatief. 
• Jacques van Nederpelt: sociaal geograaf en landbouwkundige, publiceert ook over 

ecologie en ontwikkelingslanden. 
 
Het is mogelijk een hiërarchie van argumenten van klimaatsceptici op te stellen, naar analo-
gie van de hiërarchie van excuses volgens van Raaij, (in: Kruijk & Pieters & Raaij,1995): 
 

1. Er is geen sprake van een systematische, wereldwijde opwarming. 
a. natuurlijke variatie, vergelijkbaar met “middeleeuwse warme periode” (voor 

1200). 
b. toenemende bewolking zal temperatuurstijging compenseren. 
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2. Het klimaat verandert wel, maar niet door de mens. 
a. er is sprake van natuurlijke variatie. 
b. oceaanstromingen zorgen voor een andere warmteverdeling. 
c. waterdamp is een veel sterker broeikasgas dan kooldioxide. 
d. zonnevlekken/kosmische stralen zorgen voor meer/minder wolkvorming. 

3. Er is enige invloed van de mens, maar 
a. we kunnen er niets aan doen. 
b. we kunnen beter iets anders doen (gezondheidszorg, armoede bestrijding, 

etc). 
4. Er is enige menselijke invloed op het klimaat, en we kunnen er iets aan doen, maar 

de technologische ontwikkeling maakt dat we dat in de toekomst beter (en goedkoper) 
kunnen doen. Dus is het verstandig om te wachten. 

5. Ja, de mens heeft (mede) invloed op de wereldwijde temperatuurstijging maar en we 
moeten daar beperkt iets aan doen 

a. zo lang het niet teveel kost (no-regret). 
b. geen nadelige effecten voor de economie accepteren 

6. Ja, er is sprake van menselijke invloed, en we moeten er iets aan doen, maar alleen 
als iedereen mee doet. 

7. Er is sprake van wereldwijde temperatuurstijging, die mede wordt veroorzaakt door 
de gassen die de mens in de atmosfeer brengt, maar die temperatuurstijging vormt 
geen probleem. 

 
Aan het begin van de jaren negentig zaten veel sceptici op niveau 1. Nu met het verstrijken 
der jaren de evidentie van wereldwijde opwarming toeneemt, zien we ze ofwel afhaken ofwel 
opschuiven naar hogere niveaus. 
Enkele sceptici, zoals van Heel en Lomborg bevinden zich op niveau 3. Ze wijzen op de kos-
ten die gemoeid zijn met klimaatbeleid en geven aan dat het geld beter besteed kan worden 
(armoede bestrijding, sanitaire voorzieningen, etc.). Het lijkt een logisch argument, maar het 
is ook een loos argument. De praktijk leert dat die geldstromen tóch niet worden verlegd. 
Economische argumenten komen vaak terug. Interessant is daarom te zien hoe Nicholas 
Stern (Stern, 2006) een kosten-baten analyse maakte van klimaatbeleid. Hij berekende de te 
verwachten klimaatschade en vergeleek die met de jaarlijkse kosten, nodig om die klimaat-
schade te voorkomen of te beperken. Hij laat zien dat een beperkte investering nu (niet meer 
dan 1-2% van het GDP) een veelvoud daarvan, als schade in de toekomst, kan voorkomen. 
Sceptici vielen over Stern heen, met als opvallend argument (Lomborg, 2007) dat Stern de 
verkeerde rente-voet zou hebben gebruikt in zijn berekeningen. 
Stern zijn pleidooi om tot herallocatie van middelen over te gaan faalt echter, zeker waar het 
kosten van vandaag inwisselt tegen kosten in de verdere toekomst.  
De Nederlandse overheid zat jaren lang op niveau 5-a en de regering Bush stelde zich op 
standpunt 5-b, toen ze weigerde het Kyoto Protocol te ratificeren. 
Veel industrieën en hun vertegenwoordigende organisaties stellen zich op standpunt 6. Op 
welk standpunt men zich ook stelt, het effect is dat er feitelijk niets (of te weinig) gebeurt. 
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10.3  Enkele internationaal bekende milieusceptici nader bekeken 
 
Aaron Wildavsky – professor of Political Sciences at University of California, Berkeley. 

ο Waarom benadrukken mensen bepaalde risico’s, terwijl ze andere negeren? Risico’s 
waarop men zelf geen invloed heeft worden systematisch overschat, evenals kleine 
risico’s (prospect theory). Risico’s die men zelf in de hand meent te hebben (illusion 
of control) worden onderschat. De perceptie van risico is een sociaal proces. 

ο “Trial and Error” is een beter principe dan het “Voorzorgprincipe” om risico’s te be-
heersen. 

 
John R. Christy – professor of Atmospheric Science, University of Alabama, Huntsville. 

ο Het klimaat veranderde in het verleden voortdurend en ook nu nog, zonder invloed 
van de mens. 

ο Modellen zijn per definitie onvolledig en slaan de plank mis. Klimaat kan niet worden 
voorspeld. 

ο De sneeuw van bijvoorbeeld de Kilimanjaro smolt al toen Hemingway zijn bundel 
“The snows of the Kilimanjaro” schreef, ruim voor de tweede Wereldoorlog.  

ο Zeespiegelstijging? In Bangladesh groeit land aan. 
ο CO2 stimuleert juist de groei van vegetatie. 
ο “Without energy life is brutal and short!” 
ο En als de temperatuur dan toch stijgt, moeten we vertrouwen op onze inventiviteit. 

 
Bjørn Lomborg – associate professor of statistics in the Department of Political Science, 

University of Aarhus, Denmark en directeur van de “Copenhagen Consensus Center”. 
ο Indrukwekkende successen zijn behaald bij de verbetering van de milieusituatie in 

ontwikkelde landen. Nog nooit hebben zoveel mensen het zo goed gehad. 
ο Prijzen van grondstoffen dalen, een trend waaraan voorlopig geen einde komt, dus er 

is geen schaarste. 
ο Kyoto Protocol zet weinig zoden aan de dijk en kost (te) veel. Dat geld kan veel beter 

worden besteed (schoon drinkwater, ziekte- en armoedebestrijding). 
ο Hij noemt zichzelf geen klimaatscepticus, want hij erkent de wereldwijde opwarming”. 

 
S. Fred Singer – president van Science and Environmental Policy Project (SEPP), 

en oud hoogleraar Environmental Science aan de University of Virginia. 
ο Hij wees al vele jaren geleden op het probleem van de groeiende wereldbevolking en 

de toenemende consumptie van een deel van de wereldbevolking. Verder wijst hij op 
de natuurlijke klimaatveranderingen, de warme periode uit de vroege middeleeuwen, 
gevolgd door de kleine ijstijd. Hij realiseert zich kennelijk onvoldoende dat het daar 
gaat om bijzonder kleine verschillen in de gemiddelde temperatuur, met toch al aan-
zienlijke effecten. Ook wijst hij op klimaatveranderingen in geologische perioden, die 
onveranderd gepaard gingen met veranderingen in de atmosferische CO2-
concentratie, maar die volgde wel op de temperatuur en kon daar dus geen oorzaak 
van zijn. Waar hij aan voorbij gaat is dat de CO2-concentratieverandering ca 400 jaar 
achter liep op de temperatuur en dat een traject van (geologisch gezien) snelle tem-
peratuurverandering vele duizenden jaren duurde. Er kon dus wel degelijk sprake zijn 
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van versterking (meekoppeling) van het temperatuureffect door de stijgende CO2-
concentratie. 

ο Toch ontkent hij de nu stijgende CO2-concentratie niet. Hij wijst er op dat dit ook posi-
tieve effecten heeft, zoals een betere groei van vegetatie. Wat betreft het Kyoto Pro-
tocol merkt hij op dat als het wat uithaalt dat nog altijd een fractie is van wat nodig 
zou zijn. Waarom ons zo inspannen als het toch niets uithaalt?  

ο Bij het Stern Rapport merkt hij op dat men de verkeerde rentevoet heeft gehanteerd. 
ο Hij blijkt een bijzonder invloedrijke scepticus te zijn, die veel wordt aangehaald. 

 
Fred Palmer – Vice president van “Peabody Energy”, een groot Amerikaans energiebedrijf 

(‘the world's largest private-sector coal company’). 
ο Al in de tijd dat hij werkte voor “Western Fuels Association” en lid was van de “Natio-

nal Coal Council” nam hij het initiatief tot oprichting van de “Greening Earth Society”, 
een groep die wees op de voordelen van meer CO2 in de atmosfeer, namelijk ver-
snelde groei van planten en hogere opbrengst aan landbouwgewassen.  

 
Vàclav Klaus – Eertijds president van de Tsjechische Republiek 

ο Dit is een interessant geval, aangezien zijn houding vooral lijkt te zijn ingegeven door 
zijn ervaringen met planeconomieën en de onderdrukking van persoonlijke vrijheden. 

ο Hij heeft een hekel aan “ismen”, en ziet de “milieu-ideologie” (zoals hij het aanduidt) 
als een ernstige bedreiging van de individuele vrijheid. Hij wijst op het regelmatig niet 
uitkomen van milieuvoorspellingen uit het verleden. Hij vertrouwt liever op de “invisi-
ble hand” (Adam Smith). De milieu-ideologen verwijt hij Malthusiaans pessimisme, 
die het voorzorgprincipe tegen elke prijs willen doorvoeren. 

ο Vàclav Klaus laat mooi zien hoe een standpunt sterk door eigen ervaring en emotie 
kan worden bepaald. 

 
Cass Sunstein – Schreef het boek “Laws of Fear” (Sunstein, 2005). 

ο In dat boek analyseert hij het door veel milieu-verontrusten gehanteerde “voorzorg-
principe” (precautionary principle). Hij wijst op de negatieve effecten van het hanteren 
van het voorzorgprincipe: 
- Focus op risico’s is vaak irrationeel bepaald (ze kunnen worden uitvergroot) 
- Ook handelen volgens het voorzorgprincipe creëert (andere) risico’s die wellicht 

het oorspronkelijke risico dat men probeert te vermijden overvleugelen. 
- Het vermijden van risico’s leidt tot verstarring; risico’s horen nu eenmaal bij het le-

ven. 
 
 
10.4   Wat beweren klimaatsceptici? 
 
Een documentaire van de BBC (Durkin, 2007), “The great global warming swindle” benadert 
klimaatverandering vanuit de optiek van sceptici, die dan ook uitgebreid aan het woord ko-
men: 

• Klimaatverandering is van alle tijden. 
• Waterdamp beïnvloedt het klimaat veel sterker dan andere broeikasgassen. 
• CO2-concentratie volgt op de temperatuur en niet andersom. 
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• De echte oorzaak voor klimaatverandering is naast de cycli van Milankovitch, de zon 
met zijn variabele activiteit 

 
Het laatste punt is verder uitgewerkt door de Deense wetenschapper Svensmark (Svens-
mark, 2007).  
Niet lang na het uitzenden van deze documentaire publiceerde George Marshall zijn artikel 
“The great Channel Four swindle” (Marshall, 2007). Daarin wordt de wetenschappelijke sta-
tus van de opgevoerde wetenschappers ernstig in twijfel getrokken en verwijt hij de BBC een 
eenzijdig beeld te geven, de BBC onwaardig. 
 
Toch moet worden gezegd dat met name Svensmark een interessante theorie ontvouwt, ook 
al lijkt hij sterk gedreven door de wil om zijn vooraf bepaalde standpunt (de zon is de oorzaak 
van temperatuurschommelingen) aan te tonen. Hij toont zich daarbij uiterst creatief in het 
vinden van argumenten, die niet op voorhand te weerleggen lijken. 
 
Het dispuut tussen voorstanders en tegenstanders van de broeikastheorie wordt vertroebeld 
door de complexiteit van de materie, en de onmogelijkheid om geïsoleerde experimenten te 
doen die uitsluitsel geven, of vergelijkingen te maken tussen situaties met en zonder een 
verstorende factor. 
Daarnaast moet worden erkend dat er ook grote belangen spelen en dat velen de gedachte 
van een (mede) door mensen veroorzaakte klimaatverandering ondraaglijk vinden.  
 
Nu dit alles de revue gepasseerd is, wordt het tijd om een overzicht na te lopen van de ar-
gumenten die door de sceptici naar voren worden gebracht. 
 
Argumenten die een antropogeen (door de mens veroorzaakt) broeikaseffect ontkennen: 

• De temperatuur op aarde veranderde in het verleden ook zonder menselijke bijdrage, 
zowel in geologische tijdperken (Carboon, Perm, Krijt, Oligoceen) als in recentere tij-
den (vroeg-middeleeuwse warme periode, Kleine IJstijd). Dat zal nu ook wel het ge-
val zijn. De mens heeft er niets mee van doen. 

• Temperatuurmetingen met satellieten wijzen op een véél geringere temperatuurstij-
ging dan oppervlakte metingen. 

• Tijdens de laatste vier ijstijden veranderde de concentratie CO2 ook met de gemid-
delde temperatuur. Maar die verandering volgde op een temperatuurverandering. Hij 
ging er niet aan vooraf en kan er dus geen oorzaak zijn. 

• Er zijn belangrijke effecten die een aanzet tot temperatuurstijging compenseren (wol-
kenvorming, gassen en biosolen die vrijkomen uit rijkere vegetatie en die tot sterkere 
condensatie van waterdamp leiden). 

 
Argumenten die onzekerheid zaaien over het broeikaseffect: 

• Wetenschappelijke onderbouwing van ‘global warming’ is zwak en onzeker (invloed 
van wolken bijvoorbeeld is slecht in te schatten). 

• Historische temperatuurontwikkeling waar men van uit gaat geeft vertekend beeld 
(z.g. hockeystick van Mann et al). De werkelijkheid is minder ongunstig. 

• Klimaatmodellen voorspellen een sterkere opwarming in de tropen op grotere hoogte. 
Dit effect wordt door metingen weersproken. 
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• Stijging van de zeespiegel versnelt niet in de afgelopen periode. 
• Voorspelde verandering in weerpatronen lijkt zich niet voor te doen. 
• Populatie van ijsberen groeit en neemt niet af. 

 
Kritiek op de gehanteerde methoden: 

• Klimaatmodellen zijn verre van accuraat, zolang ze de volgende invloeden niet goed 
verdisconteren: 

o zonne-activiteit (zonne-vlekken, o.a.). 
o vulkanisme. 
o veranderende temperatuur van het water van de wereldzeeën. 
o kosmische straling en veronderstelde invloed daarvan op wolkenvorming. 
o invloed van terugkoppelingsmechanismen (oceaanstromingen, methaan uit 

permafrost en oceaan, albedo-effect) 
o waterdamp is een veel sterker broeikasgas. Daarbij valt de invloed van de 

overige broeikasgassen in het niet. 
• Consensus (IPCC) is geen manier om wetenschappelijke conclusies te trekken. 

 
Alternatieven zijn te verkiezen: 

• We bekommeren ons om het risico van het verbranden van fossiele brandstoffen, 
maar denk eens aan de risico’s van het stoppen daarmee (geen transport, geen 
kunstmest, etc.). 

• Het geld, besteed aan het tegengaan van opwarming, heeft een gering effect. Het 
zou veel beter kunnen worden besteed (schoon drinkwater, ziekte bestrijding, etc.) 

 
Zelfs als de mens de aanstichter zou zijn van een versterkt broeikaseffect, zijn er redenen 
aan te voeren waarom we er niets aan moeten doen: 

• In de toekomst komen er betere (en goedkopere) manieren om een oplopende tem-
peratuur te bestrijden. 

• Een toename van de atmosferische CO2-concentratie doet vegetatie sneller groeien 
(wel 30% meer groei bij toename van 300 ppm) => grotere voedselproductie. 

• Bestrijding van de emissie van broeikasgassen is slecht voor de economie (GDP). Bij 
een welvarende maatschappij hoort nu eenmaal een hoog energiegebruik. 

• Een hogere gemiddelde temperatuur heeft óók voordelen (wordt als prettig ervaren, 
minder fatale ziekten, etc.). 

  
Klimaatsceptici maken verwijten aan klimaatverontrusten: 

• Men doet aan ‘spin doctoring’ (feiten worden onjuist weergegeven). 
• Men doet aan ‘cherry-picking’ (selectief gebruik van informatie). 
• Men probeert zijn geldschieters (overheden) verontrust te maken/houden, om zo 

geldstromen voor onderzoek (en beleidsuitvoering) zeker te stellen. 
• Men houdt niet voldoende rekening met statistische onzekerheid. 
• Men manipuleert de publieke opinie. 
• Men zaait paniek. 
• Hun standpunt is meer gebaseerd op ‘geloof’ dan op wetenschap. 
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Het laatste rijtje werkt als een boemerang: Veel argumenten tegen klimaatverontrusten blij-
ken ook van toepassing op de sceptici. 
 
Een confrontatie tussen sceptici en protagonisten blijkt in de wetenschap vaak constructief, 
zolang het wetenschappelijk debat gevoerd blijft worden. Toen Einstein zijn relativiteitstheo-
rie ontvouwde, toen Darwin zijn evolutietheorie openbaarde en toen Schrödinger het golfka-
rakter van deeltjes in de kwantummechanica introduceerde stuitten zij op veel scepsis. 
Daarbij ontpopte zelfs een revolutionair denker als Einstein zich als scepticus ten aanzien 
van de denkbeelden van Schrödinger. In al deze gevallen ging het echter om een controver-
se die door observatie en meting was te beslechten. Men kon voorspellingen doen en door 
observatie nagaan of die uitkwamen. De theorie die de meest verstrekkende en best klop-
pende voorspellingen doet wint (tot er een betere wordt geformuleerd). 
Maar zelfs in situaties waarin een bepaalde theorie uiteindelijk algemeen geaccepteerd wordt, 
blijven er altijd sceptici die haar in twijfel trekken. Het hangt van de kwaliteit van hun argu-
menten af of zij zich daarmee buiten het wetenschappelijke discours plaatsen. 
Het tragische is dat de controverse tussen klimaat sceptici en –verontrusten trekken krijgt 
van “religie” (dat woord wordt door sommigen van hen ook gebruikt) waarbij het in laatste 
instantie gaat om een “overtuiging” en geen rationeel debat meer mogelijk is. 
 
Bij de controverse tussen klimaatverontrusten en sceptici zijn eenvoudige experimenten ech-
ter niet mogelijk, en de vraag is hoe lang we moeten wachten tot overtuigend het gelijk van 
de ene groep t.o.v. de andere groep evident blijkt. En is het dan al niet te laat? 
Beide groepen vertonen, hoe uiteenlopend hun standpunten ook zijn, kenmerken van “Group 
Think”, zoals beschreven door Le Bon en Janis (Le Bon, 1895 & Janis, 1972). 
 
Een ander verschil is dat bij de genoemde voorbeelden uit het verleden het “grote publiek” 
langs de zijlijn stond en geen consequenties hoefde te verbinden aan de uitkomst. Bij kli-
maatontwikkeling zijn ze partij, al was het maar omdat er druk op ze wordt uitgeoefend om 
hun gedrag aan te passen als de klimaatverontrusten gelijk blijken te hebben. Hierin ligt een 
belangrijke oorzaak voor de aandacht die klimaatsceptici voortdurend weten te trekken. 
 
 
10.5   Waarom vinden sceptici gehoor? 
 
De controverse tussen klimaatverontrusten en klimaatsceptici heeft consequenties voor het 
publiek (mits ze de onderste niveaus van de behoeftepiramide van Maslow ontstegen zijn) 
en de politiek. 
Alleen al het feit dat er sprake is van een controverse geeft velen het argument om niets te 
doen en af te wachten. Het publiek ziet vooral als consequentie dat ze moeten “inleveren” en 
ze voelen aan dat ze dat zwaar zal vallen (Loss Aversion). Men neigt er dus naar geloof te 
hechten aan de opvattingen die impliceren dat men zijn ‘status quo’ kan handhaven. 
Om deze redenen vinden de klimaatsceptici veel meer gehoor dan ze op grond van hun ge-
tal en de kwaliteit van hun argumenten verdienen. 
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10.6   Milieu-verontrusten 
 
Zoals een karakterisering is te geven van Milieu-sceptici, zo zijn ook milieu-verontrusten te 
karakteriseren. Onderstaand volgt een poging daartoe. 
 
In de voorgaande paragraaf bleek het mogelijk een aantal kenmerken te geven van milieu-
sceptici: 

• goed opgeleid. 
• positivistische wetenschapsopvatting. 
• optimistisch vooruitgangsgeloof. 
• gevestigd, welvarend. 
• ouder in leeftijd. 
• persoonlijk belang bij handhaven van de status quo. 

 
De vraag is of een soortgelijke karakterisering ook is te geven voor de personen aan de an-
dere kant van het spectrum: milieu-verontrusten. Onderzoeken naar de milieuperceptie van 
bevolkingsgroepen werpen hierop enig licht. Een verhelderend onderzoek is uitgevoerd door 
het PEW Research Center (USA): ‘A deeper partisan divide over global warming (PEW Re-
search Center, 2008)’. 
Hieronder geef ik enkele opvallende uitkomsten van dit onderzoek onder ca 2000 Ameri-
kaanse burgers. Daarbij is onderscheid gemaakt naar politieke voorkeur: Republikeins of 
Democratisch. 
 
Vindt u dat er overtuigend bewijs is voor de opwarming van de aarde? 

Republikeinen: 49% ‘ja’ 
Democraten:  84% ‘ja’ 
Totaal:   71% ‘ja’ 

 
Vindt u “global warming” een serieus probleem? 

Republikeinen: 22% ‘ja’ 
Democraten:  57% ‘ja’ 
Totaal:   44% ‘ja’ 

 
In 1982 vond slechts 12% ‘global warming’ een serieus probleem, en in 1988 bedroeg dit 
percentage nog steeds 39%. Pas vanaf 1996 begon het percentage in de buurt van ca de 
helft van de bevolking te komen, waar het sindsdien min of meer omheen is blijven schom-
melen. 
 
Welk percentage van die respondenten die denken dat ‘global warming’ aantoonbaar is 
schrijft die toe aan menselijk gedrag? 

Republikeinen: 27% ‘ja’ 
Democraten:  58% ‘ja’ 
Totaal:   47% ‘ja’ 
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Ook is onderzocht hoe de verdeling uitvalt, wanneer onderscheid wordt gemaakt naar leeftijd 
en opleidingsniveau. Dat levert op: 

Leeftijdsgroep 18-29 jaar:   54% ‘ja’ 
Leeftijdsgroep 30-49 jaar:   50% ‘ja’ 
Leeftijdsgroep 50-64 jaar:   44% ‘ja’ 
Leeftijdsgroep 65+:    37% ‘ja’ 

 
Opleidingsniveau ‘college graduated’ 51% ‘ja’ 
Opleidingsniveau ‘college, not graduated’: 49% ‘ja’ 
Opleidingsniveau ‘High School or less’: 43% ‘ja’ 
 
Republikein en ‘college graduated’:  19% ‘ja’ 
Democraat en ‘college graduated’:  75% ‘ja’ 
 
Republikein en ‘not graduated’:  31% ‘ja’ 
Democraat en ‘not graduated’:  52% ‘ja’ 

 
Wanneer aan degenen die denken dat er aantoonbaar bewijs is voor ‘global warming’ de 
vraag wordt gesteld “of het mogelijk is om het opwarmingseffect tegen te gaan”, dan blijken 
de opinies van republikeinen (69% ‘ja’) en democraten (77% ‘ja’) minder ver uit elkaar te lo-
pen. Over het geheel vindt 74% van deze groep dat reductie mogelijk is, en 47% denkt dat 
daarvoor ‘major sacrifices’ nodig zullen zijn. 
 
Het is opvallend hoe de mening van het ‘grote publiek’ verschilt van die van ‘wetenschap-
pers’: 
 
Opvatting over ‘global warming’    publiek wetenschappers 

Opwarming is het gevolg van menselijke activiteit    49%   84% 
Opwarming is het gevolg van natuurlijke processen   36%   10% 
Er is geen bewijs dat opwarming optreedt     11%     4% 

 
‘Global warming’ is een…. 

Bijzonder serieus probleem       47%   70% 
Enigszins serieus probleem       26%   22% 
Niet zo serieus probleem       11%     4% 
Geen probleem        13%     2% 

 
Het percentage wetenschappers dat denkt dat ‘global warming’ door de mens wordt veroor-
zaakt ligt beduidend hoger dan het percentage van de gemiddelde Amerikaan. 
Ook zien meer wetenschappers ‘global warming’ als een serieus probleem. 
 
Een onderzoek in de United Kingdom24 laat zien hoe de aandacht voor de onderwerpen ver-
vuiling/milieu ongelijk is verdeeld over verschillende groepen kranten: 
 

                                                 
24 Ipsos MORI: Public attitudes to climate change, 2008: concerned, but still unconvinced 

(http://www.ipsos-mori.com/researchpublications/researcharchive/poll.aspx?oItemId=2305) 
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• Kwaliteitskranten: 17-24 % 
• Mid-market kranten:  9 -12 % 
• Tabloïds:   4 -  8 % 

 
Uit het Amerikaanse onderzoek en enkele vergelijkbare onderzoeken in andere landen 25,26 
komt het volgende beeld naar voren. “Verontrusten” worden gekenmerkt door: 

• jong 
• goed opgeleid 
• liberaal/democraat 

 
De verschillende onderzoeken laten ook zien dat verontrusting over ‘global warming’ wordt 
gedeeld met een aantal andere punten van zorg, die, afhankelijk van incidenten (11 septem-
ber 2001 en ‘terrorisme’) soms aanzienlijk hoger scoren.27  

• Terrorisme 
• Economie 
• Social security 
• Werkgelegenheid 
• Misdaad 
• Energie 
• Illegale immigratie 
• Kosten van gezondheidszorg 
• Vervuiling van lucht, water en bodem 

 
De grote Amerikaanse opiniepeiler Gallup28 voerde in 2007 een onderzoek uit in 127 landen 
naar de bekendheid met ‘global warming’. Volgens dit onderzoek heeft 1/3 van de wereld-
bevolking nog nooit gehoord van ‘global warming’ 
In ontwikkelde industrielanden heeft 80-100% van het publiek gehoord van klimaatverande-
ring. Bij de minst ontwikkelde landen (veelal in Afrika) ligt dit percentage onder 50%. Bij een 
grote middengroep van zich ontwikkelende landen varieert dit percentage tussen 50 en 80%. 
 
  
10.7   Synopsis van hoofdstuk 10 
 
In de eerste paragraaf passeert een aantal internationaal bekende, maar ook Nederlandse 
klimaatsceptici, de revue. Ook worden enkele organisaties bekeken waarin zij zich hebben 
verenigd, zoals de ‘Heidelberg Appeal’ en de ‘Global Climate Coalition’. Als kenmerken van 
klimaatsceptici kunnen worden aangevoerd: een geloof in de “zekerheid” die wetenschap 
biedt of behoort te bieden en een optimistisch vooruitgangsgeloof. Veel sceptici blijken ook 
gebonden aan belangen en velen van hen zijn van middelbare leeftijd of ouder (> 50 jaar). 

                                                 
25 HSBC – The Climate Confidence Monitor 2008 (www.HSBC.com) 
26 Bord, et al: Public perceptons of global warming: United Stats and international perspectives, in 

Climate Research, Vol. 11, p 75-84, 1998. 
27 Bord, et al: Public perceptons of global warming: United Stats and international perspectives, in 

Climate Research, Vol. 11, p 75-84, 1998. 
28 Gallup (2008): Awareness, Opinions About Global Warming Vary Worldwide, by Brett W. Pelham  
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Net als bij de excuses die mensen aanvoeren om weinig of niets aan het milieu te doen, is 
het ook mogelijk om bij sceptici een hiërarchie van argumenten aan te geven. Daarop kun-
nen ze vervolgens worden ingeschaald. 
Ook de inhoudelijke argumenten die ze aanvoeren worden in kaart gebracht. Daarbij wordt 
onderscheid gemaakt in argumenten die een antropogeen broeikaseffect ontkennen, argu-
menten die onzekerheid zaaien en kritiek op de gehanteerde methoden. 
Sommige sceptici erkennen weliswaar dat de mens de aanstichter is van een versterkt 
broeikaseffect, maar vinden dat we daaraan toch niets moeten doen. Als reden voeren ze 
aan: nadelige effecten voor de economie of andere prioriteiten om onze inspanning op te 
richten, zoals malariabestrijding en drinkwatervoorziening (Lomborg, 2001). 
Geconstateerd wordt dat het bestaan van sceptici bij nieuwe theorieën van alle tijden is en 
dat ze vaak een bijdrage aan de theorievorming leveren doordat ze het wetenschappelijk 
debat scherp houden. In dit geval echter vinden ze veel meer gehoor dan ze op grond van 
hun aantal of de kwaliteit van hun argumenten verdienen. Ze geven het “grote publiek” een 
excuus om niets te doen en af te wachten. Daarmee lossen ze de cognitieve dissonantie op 
die bij het publiek ontstaat, als ze zouden toegeven dat hun gedrag mede aanleiding zou zijn 
van een - ook door hen - niet gewenste ontwikkeling in de toekomst. 
 
Evenals sceptici blijken ook milieu-verontrusten te karakteriseren. Daartoe wordt uitgegaan 
van opinieonderzoeken. Als hoofdkenmerken van milieu-verontrusten gelden: 

• jong 
• goed opgeleid 
• liberaal/democraat 
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11  DUURZAAMHEIDSBELEID IN DE BREEDTE 
 
In het voorgaande hoofdstuk concentreerden we ons op klimaatbeleid en het effect van dat 
beleid. Klimaatverandering wordt geacht (mede) veroorzaakt te worden door de toenemende 
concentratie van CO2 en andere broeikasgassen in de atmosfeer, vooral ten gevolge van de 
consumptie van eindige, fossiele energiebronnen. De resultaten van dat beleid vallen tegen. 
Verklaringen hiervoor zijn te vinden in de factoren die het menselijk gedrag bepalen. Ook 
ethische overwegingen blijken niet de kracht te hebben bestaand gedrag wezenlijk bij te stu-
ren. Gedragsbepalende factoren vinden hun weerslag in het dominante economisch denken. 
Het valt niet te verwachten dat deze diep ingesleten drijfveren van menselijk gedrag op af-
zienbare termijn zullen veranderen. Ronald Inglehart laat in zijn boek “Modernization, Cultu-
ral Change and Democracy” (Inglehart, 2005) zien hoe traag menselijke waardesystemen 
veranderen onder druk van omgevingsfactoren. 
Deze beperkingen in beleidsmogelijkheden gelden niet alleen klimaatverandering, als duur-
zaamheidsthema. Ze zijn evenzeer van toepassing op ander beleid, gericht op duurzaam-
heid. 
Ook van andere natuurlijke hulpbronnen, zoals minerale grondstoffen, zijn voorraden eindig 
en niet zelfherstellend (althans niet op afzienbare termijn). 
Fossiele energiebronnen lijken echter eerder uitgeput te worden en het zal moeilijker blijken 
om daar substituten voor te vinden. Substituten kunnen worden gevonden in de vorm van 
wat men noemt ‘renewable energy’. Grootschalige toepassing daarvan vergt de nodige tijd 
en kapitaalsinvesteringen, en het is de vraag of we de tijd die ons rest nu op de juiste manier 
aanwenden.  
 
Het gebruik van kernenergie biedt wat dit betreft hoogstens tijdelijk soelaas (Graaf, 2005-02), 
aangezien ook de voorraden uranium beperkt zijn (zie het overzicht van Tabel D.1). Met 
kweekreactoren kan uit dezelfde hoeveelheid uranium weliswaar aanzienlijk meer energie 
worden gewonnen, toch blijft de totale hoeveelheid winbare kernenergie ver achter bij die 
van fossiele bronnen. 
Een theoretische mogelijkheid is die van kernfusie. Sinds de eerste waterstofbommen explo-
deerden, in de vijftiger jaren van de 20e eeuw, blijkt er weinig vooruitgang te zijn geboekt bij 
het onder controle brengen en houden van kernfusie reacties, en het perspectief ontbreekt 
dat zoiets op afzienbare termijn wél zal lukken. 
 
 
11.1  Eindige, natuurlijke hulpbronnen  
 
Eerdere pogingen om het opraken van natuurlijke bronnen te voorspellen (Limits to Growth, 
Meadows, et al, 1972) bleken door de werkelijkheid te worden gelogenstraft, zowel wat be-
treft de veronderstelde “exponentiële groei” van verbruiken, als wat betreft veronderstelde 
voorraden.  
Optimisten zien hierin aanleiding voor het argument “dat het ook nu wel zo’n vaart niet zal 
lopen”. Dat eindige voorraden op termijn zullen opraken valt echter niet te negeren en behal-
ve te zoeken naar alternatieven er voor, doen we er verstandig aan om er zorgvuldig mee 
om te springen (zuinig en hergebruiken). 
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Minerale voorraden kunnen opraken, ook al is het soms moeilijk om aan te geven wanneer 
een grens wordt bereikt: 
 

• Naarmate ze schaarser worden, loopt de prijs op worden voordien niet rendabel te 
exploiteren voorraden alsnog winbaar. 

• Het is moeilijk om aan te geven hoeveel voorraden er nog op ontdekking liggen te 
wachten. Ook een afnemend tempo van ontdekking van nieuwe voorkomens sluit 
nieuwe vondsten niet uit. 

• Onder druk van toenemende schaarste (turf), nadelige effecten (kwikzilver, lood) of 
door technologische vooruitgang (zilververbindingen bij klassieke fotografie), kan 
substitutie plaatsvinden, waardoor voorraden van de bewuste grondstof er niet meer 
toe doen.  

 
Kenmerkend hierbij is dat vrijwel altijd een concreet probleem ten grondslag ligt aan het zoe-
ken (en vinden) van een oplossing. Het gaat daarbij dus meer om ‘leefbaarheid’ dan om 
‘duurzaamheid’. 
 
Een andere manier om met het probleem van eindige grondstoffenvoorraden om te gaan is 
‘recycling’. Zo kan de gebruikstijd van grondstoffen aanzienlijk worden verlengd. 
Een meer omvattende benadering wordt voorgesteld door McDonough en Braungart in hun 
boek “Cradle to Cradle” (McDonough & Braungart, 2002). Daarin wordt de volledige levens-
cyclus van producten in beschouwing genomen, zodat al tijdens de ontwerpfase rekening 
wordt gehouden met ook de nuttige verwerking aan het einde van de levensduur. Het is een 
bijzonder inspirerend boek, net als een eerder boek, dat vooral wees op de mogelijkheden 
van beperking van het gebruik van grondstoffen voor de realisatie van dezelfde functies: 
“Faktor Vier”, van Ernst Ulrich von Weizsäcker (Weizsäcker, 1995). 
Ondanks de inspiratie die dergelijke boeken opleveren, blijft het effect er van beperkt. Pro-
ducten worden in de markt namelijk getoetst aan economische criteria, waardoor de vaak 
duurdere producten, waarin minder grondstoffen zitten en die bij afdanken het milieu minder 
belasten, toch niet de belangstelling krijgen die ze vanuit milieu-oogpunt verdienen. 
 
Dan onderscheiden we nog eindige natuurlijke bronnen die weliswaar niet op raken, maar 
waarvan de gebruiksruimte gelimiteerd is. Dat betreft bijvoorbeeld de totale (voor agrarisch 
gebruik geschikte) hoeveelheid landoppervlakte, de stromen aan zoet water, maar ook de 
wereldzeeën met de vissen die daarin leven, en de hoeveelheid energie die aarde vanaf de 
zon bereikt. De hoeveelheid bruikbaar landoppervlak lijkt daarvan het meest restrictief, voor-
al bij voortgezette groei van de wereldbevolking. Wat de oceanen betreft lijkt de hoeveelheid 
afval die daarin terecht komt een limiet te stellen. Nu al blijken grote gebieden van de Stille 
Oceaan vervuild met plastic afval. 
 
De hoeveelheid energie die de aarde in de vorm van zonnestraling ontvangt bedraagt ca 
5000 x de totale consumptie aan fossiele brandstoffen in 2005. Uit die stroom zou dus veel 
ruimer geput kunnen worden dan nu gebeurt, in de vorm van windturbines, waterkracht, en 
het directe gebruik van zonne-straling (via thermische dan wel foto-voltaïsche omzetting).  
Hier ligt een beperking in het feit dat vooral wind- en zonne-energie niet ononderbroken 
voorhanden blijken te zijn, waardoor de benutting er van in belangrijke mate afhangt van de 
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mogelijkheden tot energieopslag. Bij waterkracht lost men het opslagprobleem veelal op door 
de vorming van stuwmeren. Maar ook daarbij lijken er grenzen (afzetting van sediment) 
aanwezig, los van de soms ernstige aantasting van de natuurlijke (leef)omgeving door het 
afdammen van rivieren. 
Een gezaghebbende bron als IEA schat  het theoretisch potentieel van waterkracht op 52 
EJ/jaar (International Energy Agency, 2008). In 2005 werd feitelijk ca 11 EJ opgewekt langs 
deze weg. Er is dus nog ruimte voor uitbreiding, ook al zal nooit het volledig potentieel te 
benutten zijn. Hiermee kan ca 2-5% van de wereldenergiebehoefte uit het jaar 2005 door 
waterkracht gedekt worden. 
 
 
11.2  Hernieuwbare, natuurlijke hulpbronnen 
 
Een belangrijke categorie is die van de hernieuwbare natuurlijke hulpbronnen. Deze catego-
rie wordt gevormd door de hupbronnen die zich op natuurlijke wijze, na verloop van tijd, her-
stellen. Daarbij moet men denken aan zoet water, vispopulaties, vruchtbare bodems, hout-
opstanden, etc.. Hier doet zich een probleem voor wanneer de exploitatie (onttrekking) de 
regeneratiecapaciteit (sustainable yield) overstijgt. 
Het tempo waarin we deze bronnen aanspreken mag niet groter worden dan de hersteltijd 
die nodig is om de berokkende schade te herstellen. Voornamelijk op het gebied van de 
voedselproductie loopt al langere tijd een discussie over ‘hoeveel monden de aarde kan 
voeden’. Sommige onderzoekers zeggen dat we met 6 miljard inwoners al over de grens zijn. 
Anderen beweren dat er 15 miljard inwoners gevoed kunnen worden. Ook dringt zich de ge-
dachte op dat er sprake lijkt van overconsumptie. Het voedingspatroon in rijke landen, met 
bijvoorbeeld een grotere consumptie van vlees, doet een beduidend grotere aanslag op be-
schikbaar landbouwareaal dan ontwikkelingslanden. Bij landen in ontwikkeling, als China, 
valt op dat ook daar een verschuiving naar de consumptie van meer vlees plaatsvindt. 
 
Ook bij emissies van schadelijke stoffen en afval is er sprake van een natuurlijk bufferend 
vermogen dat niet mag worden overschreden. Als dat toch gebeurt, treedt stapeling of ac-
cumulatie op (de ‘carrying capacity’ wordt overschreden). 
Het is de soort problemen die meestal de vorm aannemen van sociale dilemma’s. Het belas-
ten van het natuurlijke milieu levert het individu meer voordeel op dan de nadelen die hij 
daarvan ervaart. Als dat echter op grote schaal gebeurt, ondervindt iedereen daarvan ernstig 
nadeel. 
De problematiek is weliswaar van een andere orde, maar zeker niet geringer. Omdat pro-
blemen van overexploitatie zich op een veel kortere termijn manifesteren dan de gebruikelij-
ke duurzaamheidsthema’s, worden ze eenvoudiger te adresseren, ook al kan het enige tijd 
duren voor bijvoorbeeld vissers accepteren dat ze hun vangsten moeten beperken. 
 
Hier moet worden opgemerkt dat het beperken van de behoefte niet alleen een kwestie is 
van beperking van het aantal wereldburgers, maar méér nog van de consumptie van de 
meest bevoordeelde groep daarvan (in landen met ontwikkelde economieën). Hier is duide-
lijk sprake van een gedragscomponent en uit het hoofdstuk over het menselijke gedrag en 
milieu (hoofdstuk 4) moge duidelijk zijn hoe lastig (rationele) sturing van gedrag is. 
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Een factor die onder het begrip ‘duurzaamheid’ wordt geschaard is ‘biodiversiteit’. Hierover is 
veel discussie mogelijk. Ook in het verleden zijn vele soorten uitgestorven, zonder dat de 
mens daar de hand in had. Het bleek geen belemmering voor het ontstaan en handhaven 
van een rijk gevarieerde natuur. Iets anders is het ontstaan van monoculturen, die vaak bij-
zonder kwetsbaar blijken. Een grote gevarieerdheid is dus zeker een factor die de veerkracht 
(resilience) van het natuurlijke milieu mede bepaald. Het is echter ondoenlijk om aan te ge-
ven of de aarde veel slechter af is met het uitsterven van de Dodo (op Mauritius) of van de 
Panda, om een actueel voorbeeld te noemen. De beweging die behoud van biodiversiteit als 
een duurzaamheidsprincipe agendeert, leunt zwaar op het ‘voorzorgprincipe’ en op emotio-
nele motivatie. Die emotionele gronden blijken sterke beweegreden, maar waar het aan komt 
op het trekken van een grens op redelijke gronden, staat het streven naar biodiversiteit zwak. 
 
Met dit overzicht is gepoogd om aan te geven dat een waaier, van naar hun aard verschil-
lende thema’s, wordt geschaard onder het begrip ‘duurzaamheid’. 
De discussie en het denken hierover vertoont veel overeenkomsten met die over klimaatbe-
leid: 

• rationeel valt aangepast gedrag vaak goed te verdedigen. 
• effecten liggen vaak in de verdere toekomst en dat blijkt weinig te motiveren tot ge-

dragsverandering, zeker niet waar het gaat om het opgeven van een eenmaal ver-
worven leefstijl. 

• het doel, ‘een duurzame samenleving’ is een ideaalbeeld, en blijkt een lage reali-
teitswaarde te hebben. 

 
Op grond van deze overwegingen wordt het acceptabel geacht om duurzaamheidsbeleid, 
gericht op andere duurzaamheidsthema’s, dezelfde kenmerken toe te kennen als die welke 
bij klimaatbeleid spelen. Ook voor deze thema’s geldt dus dat alleen effectief beleid en 
daarmee samenhangende gedragsverandering verwacht mag worden, wanneer er ‘korte 
termijn effecten, dicht bij huis’ aan verbonden kunnen worden. 
 
Overwegingen, gebaseerd op ‘toekomstige generaties’ zullen niet leiden tot vrijwillige beper-
king van de consumptie in ‘rijke landen’. Zie de hoofdstukken over menselijk gedrag (hoofd-
stuk 4) en over ethiek (hoofdstuk 6). 
Feitelijk zullen mensen pas hun gedrag gaan aanpassen, wanneer ze zelf directe, nadelige 
gevolgen van hun gedrag gaan ondervinden. Daarom is milieubeleid, gericht op ‘leefbaar-
heid’ relatief succesvol en dat gericht op ‘duurzaamheid’ nauwelijks. 
De wal zal het schip dus moeten keren. En naar verwachting zal dat het eerst en het meest 
indringend gebeuren op het gebied van (fossiele) energie. Daarom concentreert dit onder-
zoek zich in zijn analyse daarop. De conclusies lijken echter evenzeer van toepassing op de 
andere thema’s die tot het terrein van ‘duurzaamheid’ gerekend worden. 
 
 
11.3  Synopsis van hoofdstuk 11 
 
De problematiek van klimaatverandering (of meer specifiek, het versterkte broeikaseffect) 
maakt onderdeel uit van een verzameling duurzaamheidsproblematieken. Een duurzaam-
heidsproblematiek doet zich voor wanneer ons handelen van nu beperkende gevolgen heeft 
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voor generaties die na ons komen. Duurzaamheidsthema’s betreffen dus voorraden van niet- 
hernieuwbare natuurlijke grondstoffen. Immers, het uitputten van dergelijke voorraden maakt 
dat toekomstige generaties daarvan verstoken blijven. Maar ook teruglopende biodiversiteit 
en grond erosie behoren tot deze categorie. Voor deze hele groep van duurzaamheidsthe-
ma’s gelden soortgelijke overwegingen als voor klimaatbeleid, zij het dat ze een daarvan 
verschillende tijdstermijn kunnen hebben. 
 
Als mensen er nu geen consequentie in hun gedrag aan verbinden, zullen toekomstige gene-
raties daarvan de gevolgen ondervinden. Wanneer de effecten zich op een zo korte tijd-
schaal voor doen dat gevolgen worden ervaren door nu levende mensen of hun kinderen of 
kleinkinderen, zullen mensen daarin een motief hebben om hun gedrag aan te passen. 
Ook dan zullen naar verwachting eindige voorraden uiteindelijk worden uitgeput, al kunnen 
we de termijn waarop, nog beïnvloeden door er spaarzaam mee om te springen. 
 
Sociale rechtvaardigheid vraagt van ons anderen (tijdgenoten) de verworvenheden die wij 
zelf genieten niet te ontzeggen. Fossiele energiebronnen zullen eerder op raken, en naar het 
zich laat aanzien abrupter, dan de gevolgen daarvan door een toenemende concentratie aan 
CO2 in de atmosfeer: een wereldwijde temperatuurstijging met als belangrijke gevolgen een 
stijging van het niveau van de wereldzeeën en veranderde neerslagpatronen. 
Het gaat daarbij weliswaar om een traag effect, dat zich over honderden jaren kan uitstrek-
ken (Archer, 2009), maar eenmaal in gang gezet lijkt het niet meer te stuiten. Toch blijkt het 
geen drijvende kracht voor gedragsaanpassing nu op te leveren. 
Beleid dat effectief wil zijn moet zich dus concentreren op het bestrijden van effecten die nu 
en in de nabije toekomst als nadelig worden ervaren. Alleen dan mag worden verwacht dat 
er een draagvlak zal bestaan voor bijvoorbeeld de versnelde ontwikkeling en introductie van 
alternatieven voor fossiele energiebronnen. 
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12  DISCUSSIE 
 
Beleidsmakers en politici zullen geen problemen agenderen waarvoor men geen oplossing in 
het vooruitzicht ziet. Bij klimaatverandering wordt gesuggereerd dat er een oplossing ligt in 
het beperken van de emissie van kooldioxide en andere broeikasgassen.  
Kijken we naar de achterliggende mechanismen voor (aangepast) gedrag en naar de tot nu 
toe bereikte resultaten, dan moeten we concluderen dat klimaatbeleid niet succesvol was en 
dat ook niet kan zijn, tenzij een punt wordt bereikt waarop concrete klimaateffecten zich als 
direct nadelig openbaren. Wanneer dergelijke effecten zich eenmaal onmiskenbaar manifes-
teren zijn - naar het zich laat aanzien - processen in gang gezet, die de veranderingen on-
omkeerbaar maken, ja mogelijk verder zullen versnellen (meekoppeling). 
 
We zien dat in het klimaatbeleid, naarmate duidelijk wordt dat bestaande doelstellingen wor-
den gemist, nieuwe, nog verdergaande doelstellingen worden geformuleerd. Dit is psycholo-
gisch verklaarbaar. Men houdt zo de illusie (illusion of control) in stand dat men er iets aan 
doet, en anderen zullen de last moeten dragen van het niet halen van de doelstelling. De 
vraag is wanneer duidelijk wordt dat ook die doelstellingen niet gehaald zullen worden. Dat 
kan nog geruime tijd duren, aangezien erkenning pijnlijk is en de vraag oproept “wat dan?”. 
Zolang op die vraag geen duidelijk antwoord te geven is, zullen politici en beleidsmakers 
hem niet op de agenda zetten, en doorgaan op de eenmaal ingeslagen weg, ook al taant het 
geloof dat doelstellingen zullen worden gehaald. 
 
Dit laat onverlet dat klimaatverandering zich naar het zich laat aanzien onvermijdelijk zal 
voordoen. In dit proefschrift laten enkele eenvoudige rekenmodellen (bijlagen (D), (E) en (G)) 
zien wat ook door bijvoorbeeld het IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) met 
steeds grotere stelligheid wordt beweerd (IPCC, 2001 & 2007): De aarde warmt op en één 
van de oorzaken daarvan is de grootschalige verbranding van fossiele brandstoffen. 
 
Deze studie gaat na of er andere drijfveren voor geaccepteerde aanpassing van gedragsvrij-
heid zijn aan te geven, dan het streven naar een duurzame samenleving. Dat immers blijkt 
een ideaalbeeld wat mensen, die eenmaal de onderste lagen van de behoeftepiramide (Mas-
low) ontstegen zijn, rationeel zullen onderschrijven, maar daaraan toch niet voldoende ge-
wicht ontlenen om hun gedrag wezenlijk aan te passen. Zij die zich nog op de onderste lagen 
van deze piramide bevinden hebben er al helemaal geen boodschap aan. Zij zijn bezig om 
een acceptabel leefniveau te bereiken of te handhaven. 
 
Zoals uit dit proefschrift duidelijk wordt, zijn er nog meer redenen waarom klimaatbeleid (en 
ander op duurzaamheid gericht beleid) niet zal werken: 

• Het heersende economische denken stuurt in een richting van ‘groei’. 
• In de menselijke psyche zitten eigenschappen ‘ingebakken’ die eerder leiden tot ont-

kenning en ‘escapisme’, dan tot acceptatie die wordt omgezet in daadkracht. 
• Ethisch/morele overwegingen geven in een schaarste situatie een lagere prioriteit 

aan ‘toekomstige generaties’ dan aan tijdgenoten. 
• Sceptici zaaien verwarring, waarmee ze voeding geven aan mensen die toch al de 

neiging vertonen om dat wat hun onaangenaam voorkomt uit hun denken te elimine-
ren. 
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• De feitelijke ontwikkelingen, zichtbaar in feitelijk gemeten grootheden, laten zien dat 
matige doelstellingen (zoals het Kyoto Protocol) niet (zullen) worden gehaald.  
De financiële crisis heeft echter juist in landen met een Kyoto verplichting de con-
sumptie en productie met ca 10% doen dalen. Daardoor komt voor die landen het af-
gesproken doel nu weer binnen bereik. Wereldwijd zien we echter een zich voortzet-
tende groei van de emissie van kooldioxide, t.g.v. de groeiende inzet van fossiele 
brandstoffen.  

 
Aannemelijk is dat wat geldt voor klimaatbeleid evenzeer geldt voor andere op duurzaamheid 
gerichte thema’s. 
Dat houdt in dat op duurzaamheid gericht beleid niet succesvol kan zijn, tenzij de conse-
quenties van het verschijnsel zich in het heden of in de nabije toekomst (directe nakomelin-
gen) al openbaren. Met andere woorden, het denkbeeld van ‘duurzaamheid’ vormt een on-
voldoende motivatie voor effectieve gedragsverandering en dus kan daarop gericht beleid 
niet succesvol zijn. 
 
Waar het de consumptie van fossiele brandstoffen betreft, dreigen er problemen op afzienba-
re termijn. Die zullen wél aanzetten tot gedragsverandering en ingrijpend beleid legitimeren. 
Een eenvoudig overzicht en enkele berekeningen (bijlage (G)) laten zien dat het einde van 
de voorraad gemakkelijk winbare fossiele brandstoffen in zicht is. Tussen 2050 en 2100 zul-
len de eenvoudig winbare voorraden aan fossiele brandstoffen (en uranium voor kernenergie) 
uitgeput raken. Het is een oude boodschap, die lange tijd werd genegeerd. Pas sinds enkele 
jaren zien we een toenemend aantal publicaties waarin nadrukkelijk wordt gewezen op de 
dreigende schaarste van fossiele energiebronnen (zie ook het overzicht hieronder). 
De gevolgen van het schaars worden van fossiele brandstoffen zullen dan ook immens zijn. 
Er bestaan meerdere redenen waarom deze boodschap vrijwel niet doordringt tot het publie-
ke debat: 

• Ten eerste wordt het publieke debat in de achter ons liggende periode gedomineerd 
door klimaatoverwegingen. Die blijken echter geen drijvende kracht tot (anders) han-
delen. Ze blokkeren echter wel de discussie over het opraken van fossiele brandstof-
fen. 

• Ten tweede zijn de gevolgen van het opraken van fossiele brandstoffen dermate on-
aangenaam dat mensen deze liever niet onder ogen zien (fear appeal, cognitieve 
dissonantie). 

• Ten derde hebben we een dergelijke alarmerende boodschap al eerder onder ogen 
gezien (Limits to growth, van de Club van Rome). Toen bleek dat problemen zich niet 
manifesteerden op de tijdschaal waarin dat was voorzien. Daarin zien velen een re-
den om een dergelijke boodschap met argwaan tegemoet te treden. 

   
Enkele recente publicaties stippen het brandstoffenprobleem wel aan, maar krijgen relatief 
weinig aandacht: 

• Robert Hirsch: Peaking of world oil production: Impacts, mitigation & risk manage-
ment (Hirsch, 2005). 

• Stephen Leeb & Glen Strathy: The coming economic collapse – how you can thrive 
when oil costs $ 200 a barrel? (Leeb & Glen, 2007). 
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• Michael T. Klare benadrukt in zijn boek “Rising Powers, shrinking planet” dat proble-
men die gepaard gaan met snel schaars wordende fossiele brandstoffen ons zullen 
nopen tot een ‘reorganisatie van onze levens’ alvorens aan te zetten tot een versnel-
de introductie van ‘hernieuwbare energiebronnen’ (Klare, 2008). 

• International Energy Agency: World Energy Outlook 2008 (International Energy 
Agency, 2008). 

• Enkele auteurs concentreren zich op het schaars worden van olie, als eerste van de 
fossiele brandstoffen (Deffeyes, 2001 & Simmons, 2005 &  Leggett, 2005 & 2009 ). 

 
Sinds 2005 zien we dat steeds vaker het energie-argument wordt aangevoerd als motiveren-
de factor. Veelzeggend is dat de vertrekkende chef van het UN klimaatbureau, Yvo de Boer, 
in maart 2010 zei: “Voor mijn part verklaar je klimaatverandering tot een mythe. Maar kijk 
dan naar energieprijzen, naar energiezekerheid en naar luchtkwaliteit” (Luttikhuis, 2010-03, 
NRC: De vervuiler moet verliezen). 
 
Wat is er nodig om dit probleem van oprakende voorraden fossiele brandstoffen (hoog) op 
de agenda te krijgen? Voorwaarde is dat er oplossingsrichtingen aan worden gekoppeld, 
anders is het bij voorbaat kansloos: 

• Politici en beleidsmakers zullen het (blijven) negeren. 
• Het grote publiek zal het probleem ontkennen. 

 
Wereldwijde opwarming van de atmosfeer zal zich (onvermijdelijk) voordoen, met alle gevol-
gen van dien, ook al zijn ze niet allemaal negatief te duiden (zo kan bijvoorbeeld het groei-
tempo van planten versnellen). Ernstige gevolgen daarvan (bijvoorbeeld het smelten van de 
ijskap van Groenland en het opwarmen van de oceanen, en de daarmee samenhangende 
stijging van het niveau van de wereldzeeën) zullen zich pas na honderden jaren openbaren 
(Archer, 2009). Andere effecten zijn van regeneratieve aard, maar spelen zich op een nog 
langere tijdschaal af (afbraak van atmosferisch CH4 tot o.a. CO2, en verwering van gesteen-
ten). Het gaat om een ontwikkeling die niet te stuiten lijkt en die zich nu niet laat bijsturen. 
 
Kijken we daarentegen naar beleid, gericht op leefbaarheid, dan zien we dat dit beleid rela-
tief succesvol is gebleken, al moet worden toegegeven dat dit pas in een laat stadium ge-
beurde, toen problemen zich daadwerkelijk aan ons opdrongen. Maar daar ligt nu juist de 
sleutel. Pas wanneer problemen zich in de eigen levenssfeer aan ons opdringen, zijn men-
sen bereid zich er voor in te spannen. 
Bij problemen in de sfeer van duurzaamheid, is het op het moment dat ze zich aan ons 
openbaren feitelijk al te laat om er iets aan te doen. Naar hun aard zijn ze immers ‘irreversi-
bel’. Het enige wat we kunnen doen is het opvangen van de gevolgen er van, zodra deze als 
een directe bedreiging worden ervaren. 
 
Wanneer we het probleem beschouwen van de eindige natuurlijke hulpbronnen, moeten we 
vaststellen dat er geen beleid is dat effectief zal zijn om uiteindelijke uitputting te voorkomen.  
Wereldburgers die nu leven, zullen hun deel van die bronnen opeisen en geen land kan een 
bevoorrechte positie claimen, op straffe van ernstige (geopolitieke) spanningen, die uiteinde-
lijk zullen leiden tot conflicten. 
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Naarmate men echter de moeilijker te ontginnen voorraden gaat aanspreken, zullen prijzen 
oplopen en daarmee signalen geven die tot handelen dwingen. De olieramp van april 2010 in 
de Golf van Mexico benadrukt nog eens welke risico’s verbonden zijn aan het exploreren van 
moeilijker bereikbare voorraden. Ook gaat de ontginning van niet-conventionele bronnen als 
teerzanden en olieschalie gepaard met enorme aantasting van de leefomgeving. 
 
Een inventarisatie van de wereldvoorraden aan fossiele brandstoffen, laat zien dat rond het 
jaar 2050 zich hier grote problemen beginnen voor te doen (bijlage C.2). Dat zullen velen van 
de mensen die nu leven meemaken, of hun kinderen, of hun kleinkinderen. In de aanloop 
daar naartoe zullen we al een duidelijke escalatie zien van oplopende prijzen en wellicht toe-
nemende sociale en politieke instabiliteit, door kapitaalsoverdrachten via ‘natural resource 
rents’. Het ziet er dus naar uit dat deze energieproblemen zich eerder aan ons opdringen 
dan de gevolgen van klimaatverandering en dat ze op korte termijn méér ontwrichtend zullen 
werken. Ze zullen dus eerder, sterkere motieven opleveren, die stringent beleid op dit gebied 
legitimeren, dan klimaatverandering. 
 
Er is nog een verschil. Hoewel eindige voorraden aan fossiele brandstoffen, onomkeerbaar 
opraken, zijn er andere energiestromen, waaruit geput kan worden en die deels in de plaats 
van de fossiele brandstoffen kunnen worden ingezet. Ik doel daarmee niet op kernenergie. 
Voor de voorraden aan uranium geldt grofweg dezelfde beperking als voor fossiele brand-
stoffen. Indien op grote schaal zou worden omgeschakeld op kernenergie, zullen de be-
schikbare voorraden uranium snel zijn uitgeput. Dan zie ik nog af van risico’s die het radio-
actief afvalmateriaal met zich meebrengt en het risico dat het wordt ingezet voor minder vre-
delievende doeleinden. Nee, ik bedoel vormen van wat men noemt ‘renewable energy’: 

• Waterkracht 
• Windenergie 
• Directe zonne-energie (thermisch, foto-voltaïsch) 
• Getijdenenergie 
• Geothermische energie 

 
Bij de laatste twee vormen is overigens geen sprake van ‘renewable energy’ in de zuivere zin 
van het woord. Bij getijdenenergie en geothermische energie wordt energie onttrokken aan 
het bewegingssysteem aarde/maan en aan de inwendige warmte van de aarde. Dat zijn bei-
de eindige energiereservoirs. Ze zijn echter zodanig omvangrijk dat er zeer lang uit kan wor-
den afgetapt voordat daarvan gevolgen zich zullen openbaren. 
 
In zijn onlangs verschenen boek zet MacKay (MacKay, 2008) verhelderend uiteen wat de 
mogelijkheden zijn van renewable energie. Het geeft ook aan welke landen of gebieden niét 
in staat zullen zijn om, gebaseerd op hun eigen mogelijkheden, in hun energiebehoefte te 
voorzien, louter op basis van renewable bronnen. Zo blijkt dat de Europese Unie eenvoudig-
weg niet beschikt over voldoende renewable potentieel, terwijl de USA die mogelijkheid nog 
wel heeft. Maar Europa zou gebruik kunnen maken van zonlicht dat kan worden opgevangen 
in de woestijnen van Noord-Afrika. Verschillende groepen (European Climate Foundation, 
2010 & Trieb, 2006 & International Energy Agency, 2009 & Desertec, 2009 & Duurzaam-
heidsoverleg, politieke partijen, 2010) hebben scenario’s uitgewerkt waarin met een uitge-
breid elektriciteitsdistributienet energie over Europese landen zou kunnen worden verdeeld.  
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In Duitsland is de Desertec Foundation29 actief, waarin o.a. ABB, Siemens en Schott deel-
nemen. Zij hebben een scenario uitgewerkt waar met CSP (Concentrated Solar Power) in 
woestijnachtige gebieden van Noord-Afrika zonlicht wordt omgezet in elektriciteit, om vervol-
gens via HVDC (High Voltage Direct Current) transmissielijnen een groot deel van Europa 
van elektriciteit te voorzien. Zij baseren zich daarbij op studies verricht door het Duitse Ae-
rospace Center (DLR)30. Bijkomend voordeel van een hoge-capaciteit transportnet in Europa 
is dat ook andere renewable bronnen kunnen worden gekoppeld, zoals wind, geothermie, 
waterkracht en biomassa. Hierdoor kunnen pieken in de productie worden opgevangen. 
Ook de Europese Unie is actief op dit gebied, en ondersteunt de bouw omvangrijke zonne-
centrales in Spanje31. 
Groot Brittanië en de Verenigde Staten hebben ver ontwikkelde plannen voor Off-Shore 
windparken. 
Het International Energy Agency (IEA) heeft ‘roadmaps’ ontwikkeld voor Solar PV en voor 
Concentrated Solar Power technologie.32 
In Nederland hebben milieuwerkgroepen van zes politieke partijen elkaar gevonden in een 
gezamenlijk rapport “Nederland krijgt nieuwe energie” (gepubliceerd op 16 maart 2010)33. 
 
Het ziet er naar uit dat er een nieuw elan aan het ontstaan is, gedreven door de groeiende 
onrust over de zich ontwikkelende energie-situatie. De uitdaging ligt in het mobiliseren en 
organiseren van kapitaal om de enorme investeringen mogelijk te maken. Technisch is het 
mogelijk, we moeten het alleen organiseren! Dat vergt kapitaal en (internationale) samen-
werking, en bovenal een “sense of urgency”, waarvoor te tijd nu rijp lijkt. 
Als landen die nu inkomsten ontvangen uit de levering van fossiele energie (natural resource 
rents) deze zouden investeren in de ontwikkeling van CSP  en PV systemen, dan is dat vrij-
wel zeker een betere investering dan het bouwen van kunstmatige eilanden voor hun kusten 
of skipistes in de woestijn! Het biedt hun zelf én anderen een perspectief op een toekomst 
mét energie. 
 
Vormen van ‘renewable energy’ kunnen nog niet concurreren met fossiele brandstoffen op 
kostprijs; ze blijken nog te duur. Dat geldt, zolang de prijs van fossiele brandstoffen wordt 
bepaald op basis van de kosten van winning en verwerking (historische kostprijs). Ontwikke-
ling en grootschalige toepassing van ‘renewable energy’ zal dus alleen plaatsvinden wan-
neer het prijsmechanisme in het voordeel van deze energievormen wordt omgebogen (sub-
sidie of bevoordelende tarieven). Roadmaps van het International Energy Agency geven aan 
dat elektriciteit uit CSP en PV in de periode 2020-2030 onder het niveau van conventioneel 
opgewekte elektriciteit kan komen.  
 
We hebben nog maar een beperkte periode om het beschikbare potentieel (en dat is groot) 
aan te boren. Hoewel in sommige landen de indruk kan ontstaan dat al een groot deel van 

                                                 
29 Desertec Foundation: http://www.desertec.org/fileadmin/downloads/DESERTEC-

WhiteBook_en_small.pdf  & http://www.desertec.org/en/press/media-
center/summaries/fileadmin/downloads/desertec-foundation_redpaper_3rd-edition_english.pd 

30 DLR – Trans-CSP : http://www.dlr.de/en/desktopdefault.aspx/tabid-5885/9548_read-18787/ en 
http://www.trec-uk.org.uk/reports/TRANS-CSP_Full_Report_Final.pdf  

31 EU and CSP: http://ec.europa.eu/research/energy/eu/research/csp/support/index_en.htm 
32 IEA CSP roadmap: http://www.iea.org/papers/2010/csp_roadmap_foldout.pdf  
33 NRC-20100316: Marcel aan de Brugh - Technologie voor omschakeling is er al. 
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de elektriciteitvoorziening plaatsvindt op basis van ‘renewable energy’ (ik vermijd liever het 
woord ‘duurzame energie’), gaat het toch wereldwijd om nog geen 5% (bron SEFI). In het 
jaar 2000 was dat nog geen 3%. Er is dus sprake van groei, maar dat kan (en moet) sneller. 
Dan zal de toepassing ervan niet alleen moeten worden afgemeten binnen de kaders van 
wat ‘economisch verantwoord’ is. Onze economie houdt immers geen rekening met de ‘toe-
komst’ en geeft dus verkeerde stuursignalen. Hierbij verwijs ik naar de cases die in bijlage H 
worden opgevoerd. 
Hoopvolle signalen zijn de steeds snellere groei van de toepassing van windenergie en zon-
ne-energie, zoals geïllustreerd in figuur 12.1 en 12.2. 
 

Fig. 12.1  De capaciteit van solar PV sys- 
    temen neemt de laatste jaren 
    steeds sneller toe. 
 

Fig. 12.2 Ook de capaciteit van wind ener- 
   gie systemen stijgt steeds sneller. 
(bron: Renewable Energy Policy 
Network for the 21st Century) 

 
Dankzij gericht beleid van sommige landen (Duitsland, China) lukt het om een ‘economy of 
scale’ te bereiken, die leidt tot prijsverlaging, waarna de toepassing van deze systemen ver-
der toeneemt. 
Nederland zou hier een beduidende rol kunnen spelen. Niet alleen bestaat er een aanzienlijk 
potentieel aan windenergie (vooral ook off-shore), ook biedt Nederland ruime mogelijkheden 
voor buffering van energie, wat nodig is vanwege het onregelmatige karakter van de be-
schikbaarheid van zowel wind- als zonne-energie. Hierbij moet worden gedacht aan waterre-
servoirs voor wat men noemt “Pumped Hydro Energy Storage” (PHES)34 en aan de moge-
lijkheid van opslag van samengeperste lucht in lege gasvelden of in caviteiten in zoutlagen 
(Compressed Air Energy Storage, CAES). 
 
Daarnaast zullen we de periode waarin we nog beschikken over fossiele brandstoffen moe-
ten rekken door zuinig met deze brandstoffen om te springen. We hebben gezien dat beleid 
gericht op energie-efficiency verbetering, redelijk succesvol kan zijn, vooral omdat het ook 
economisch gunstig is. We moeten ons afvragen of een ski-hal in de woestijn wel een goede 

                                                 
34 Men zou hier kunnen denken aan moderne varianten van wat ooit het “Plan Lievense” werd ge-
noemd. 
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aanwending is van energiebronnen die we straks hard nodig zullen hebben, wellicht nog niet 
eens zozeer om hun energie, maar vooral omdat ze ook de grondstoffen vormen voor vele 
producten waarvoor we moeilijk snel alternatieven zullen vinden (plastics, kunstmest, etc.). 
 
Verder zullen we ons moeten voorbereiden op de gevolgen van de klimaatverandering die 
zich naar het zich laat aanzien hoe dan ook zal manifesteren. De belangrijkste daarvan lijkt 
de stijging van de zeespiegel (op termijn kan het om ettelijke meters gaan!), en het verdwij-
nen van gletsjers als voedingsbron van grote zoetwaterstromen. 
De komende 50 – 100 jaar wordt een periode waarin er veel moet gebeuren, en waarin veel 
zaken waaraan we gewend zijn geraakt, zullen veranderen. Een veerkrachtige (resilience) 
maatschappij is beter tegen een dergelijke situatie opgewassen dan een verstarde maat-
schappij, waar men zich vooral bezig houdt met juist het verzekeren van eenmaal verworven 
stijl van leven. 
 
Samengevat luidt het “recept” voor de nabije toekomst: 
 

• Zuinig omspringen met niet-hernieuwbare, natuurlijke hulpbronnen, waaronder ener-
gie. 

• Doorgaan met het verbeteren van de energie-efficiëntie van apparaten, toestellen en 
installaties. 

• Versnelde aanwending van ‘hernieuwbare energiebronnen’. Daarbij zijn grensover-
schrijdende hoge capaciteit elektriciteitstransportleidingen onmisbaar, omdat alleen 
decentrale, locale conversie niet volstaat. 

• Vermijden van overexploitatie van hernieuwbare natuurlijke hulpbronnen. 
• Voorbereiden op het opvangen van de effecten van wereldwijde opwarming. 
• Instellen op veranderingen, die nog niet goed in kaart te brengen zijn, maar die zich 

zeker zullen voordoen en die ingrijpend zullen zijn => resilience. 
• Ons instellen op een verlaging van onze materiële levensstandaard. 
• Zoeken naar manieren om ons huidige economische stelsel te ontdoen van prikkels 

die ‘de verkeerde kant op sturen’. 
• Het beleid gericht op ‘leefbaarheid’ onverminderd voortzetten en uitbreiden naar lan-

den die de onderste niveaus van de piramide van Maslov nog niet zijn ontstegen. 
• Beperken van de groei van de wereldbevolking, aangezien de groeiende omvang ons 

voor schier onoverkomelijke problemen stelt (zie de ‘case Ethiopië’, in bijlage H.6).  
 
Jared Diamond stelt zich in zijn boek “Collapse” (Diamond, 2006) de vraag: “waardoor over-
wonnen sommige samenlevingen hun groeiende problemen en gingen andere er aan ten 
gronde ?“. 
Bij de 12 historische gevallen die hij in zijn boek beschrijft ging het om lokale problemen. De 
problematiek mag zich dan nu op een wereldschaal voordoen, op veel punten treffen we 
overeenstemming aan: 
 

• Aantasting en vernietiging van leefomgeving 
• Aanlopen tegen natuurlijke begrenzingen (water, voedsel, energie) 
• Schade door mensen (giftige stoffen, introductie van ‘vreemde’ diersoorten) 
• Bevolkingsontwikkeling (aantal mensen en consumptie per mens) 
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Daarom is het interessant te kijken naar de factoren die volgens Diamond het verschil maken 
tussen overleven of instorten: 
 

• Milieuschade (omkeerbaar of niet) 
• Klimaatverandering (óók die met natuurlijke oorzaak) 
• Buren (vijandig of coöperatief) 
• Handelsbetrekkingen (resource sharing) 
• Maatschappelijke reactie op verandering (conservatief of aanpassen) 

 
Ook Diamond komt met een soort hiërarchie van verkeerd omgaan met problemen. Die ziet 
er als volgt uit: 
 

1. Probleem niet zien aankomen 
2. Als probleem zich voordoet, het negeren 

• machthebbers weten niet wat er ‘aan de basis’ gebeurt 
• psychologische ontkenning 
• toevallige fluctuaties verdoezelen langzame trends 

3. Probleem erkennen, maar er niets aan doen 
• Tegengestelde belangen 
• prisoner’s dilemma 
• ‘sunk cost’ (doorgaan omdat er al veel is geïnvesteerd) 
• irrationeel gedrag, volgend uit waardensysteem (religie) 
• korte termijn boven lange termijn 

4. Probleem erkennen en actie ondernemen, die echter kan falen. 
• Niet leren van eerdere ervaringen, of 
• juist vasthouden aan oude remedies voor nieuw probleem 

 
Alleen samenlevingen die een probleem tijdig onderkennen en er adequate actie onderne-
men zullen overleven.  
Hiermee is in grote lijnen het recept gegeven voor een samenleving die wil overleven. 
  
Dit proefschrift heeft niet de pretentie om deze punten verder uit te werken (al is de verlei-
ding groot). Het is een uitdagend programma, hoewel het moeilijk zal zijn hieraan via de (in-
ternationale) politiek invulling te geven. We hebben echter geen keus en de tijd lijkt gunstig. 
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13  CONCLUSIES EN SAMENVATTING 
 
Mensen streven naar méér. Dat zit diep ingebakken in hun aard. 
De bereidheid om verworvenheden op te geven ten behoeve van anderen (altruïsme) is be-
perkt aanwezig en dan vooral ten gunste van mensen waarbij sprake is van “reciprociteit”. 
Dat sluit een vage notie als “toekomstige generaties” daarvan uit. 
Pas wanneer negatieve effecten van consumptie en productie onszelf bedreigen, ontstaan 
drijfveren om er iets tegen te ondernemen. Daarom blijkt milieubeleid, gericht op leefbaar-
heid zoveel effectiever dan dat gericht op “duurzaamheid”. Met leefbaarheidsbeleid hebben 
westerse landen redelijke successen geboekt. 
Die successen mogen echter niet worden doorgetrokken naar succes op het gebied van 
duurzaamheid, hoe sympathiek een “duurzame samenleving” als doel ook klinkt, en vrijwel 
niemand het belang daarvan zal tegenspreken. 
Om kort te gaan, milieubeleid, gericht op leefbaarheid, kan onder bepaalde condities (erva-
ren van het probleem, voldoende middelen) redelijk succesvol zijn. Beleid gericht op duur-
zaamheid kan dat niet, omdat een zwaar gevoeld motief om zich daarvoor in te spannen 
ontbreekt. 
Is het mensdom daarmee “schuldig” omdat men niet kan garanderen dat toekomstige gene-
raties de mogelijkheid zullen hebben om in hun behoeften te voorzien? “Van schuld kan al-
leen sprake zijn bij individuen tussen wie interactie mogelijk is. Het werkt dan ook contrapro-
ductief om mensen te motiveren langs de weg van ‘guilt sells’. Men vertoont ‘escape gedrag’. 
 
Betekent dit dat we nu dan in het geheel geen (voorzorgs)maatregelen hoeven te nemen? 
Zeker niet! Gelet op de nog winbare hoeveelheden (energie)reserves moeten we conclude-
ren dat deze binnen afzienbare tijd opraken, binnen een tijdspanne die wij zelf, of onze kin-
deren zullen meemaken. We zullen ons moeten voorbereiden op een wereld zonder de be-
schikbaarheid van relatief goedkope fossiele energiebronnen. 
 
Daarnaast zal het opmaken van die reserves aan energiebronnen bijna onvermijdelijk gevol-
gen hebben voor het klimaat op aarde. Een ontwikkeling die we uiteindelijk niet zullen kun-
nen voorkomen, maar wel vertragen. We zullen ons moeten voorbereiden op de gevolgen 
van klimaatverandering (adaptatie) ook al zullen deze in belangrijke mate op een veel lange-
re tijdschaal plaatsvinden dan die waarop de energievoorraden schaars (en duur) zullen 
worden. 
We zien al een toenemende aandacht voor problemen van stijgende energieprijzen en ener-
giezekerheid, en verschillende denktanks werken aan plannen voor een snelle groei van de 
inzet van energiebronnen waaruit onbeperkt kan worden geput: 
 

• zonne-energie (thermisch, CSP, PV) 
• waterkracht 
• windenergie (on-shore en off-shore, windparken)   
• geothermie 
• biomassa 
• getijdenenergie 
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Gezien het onvoorspelbare karakter van veel van die bronnen, is een sterk elektriciteitsnet-
werk onontbeerlijk. Dat maakt het mogelijk om de energie van gespreide bronnen inputs uit 
te middelen en (in geval van zonne-energie) van plaatsen waar deze ruimschoots voorhan-
den is (equatoriale zone) te transporteren naar bevolkingscentra. Dat vergt grote investerin-
gen en internationale samenwerking. 
Om dat mogelijk te maken moet worden afgestapt van het economisch model, waarbij steeds 
voor de (op de korte termijn) goedkoopste oplossing wordt gekozen. Er zullen extra investe-
ringen nodig zijn, die leiden tot schaalvergroting en kostprijsverlaging, en die tevens aanzien-
lijke werkgelegenheid zullen creëren. 
 
Milieubeleid zal vooral binnen de directe leefbaarheidsfeer succesvol zijn en binnen die sfeer 
getrokken moeten worden, wil het kunnen steunen op geaccepteerde gedragsconsequenties. 
De gerichtheid op een fictie van “duurzaamheid” leidt af en blokkeert werkelijk effectief beleid. 
  
 
13.1   De onderzoeksvragen 
 
De onderzoeksvragen die in hoofdstuk 2 zijn geformuleerd luidden: 
 
Onderzoeksvraag A: 
Kan op “duurzaamheid” gericht beleid succesvol zijn , zoals beleid, gericht op “leef-
baarheid”, succesvol was/is? 
 
Hiermee samenhangend werd de volgende hypothese geformuleerd: 
 
Het begrip ‘duurzaamheid’ blijkt onvoldoende te mot iveren en daarom blijft de be-
leidsprestatie van daarop gericht beleid ver achter  bij de doelstellingen. 
 
Dit proefschrift laat zien dat op duurzaamheid gericht beleid niet succesvol is en dat ook niet 
kan zijn, vanwege een aantal fundamentele beperkingen: 

• De heersende economische systemen sturen in een richting van “groei”. 
• In de menselijke psyche zitten kenmerken “ingebakken” die eerder leiden tot ontken-

ning en “escapisme”, dan tot acceptatie die wordt omgezet in daadkracht. 
• Ethisch/morele overwegingen geven in een schaarste situatie een lagere prioriteit 

aan “toekomstige generaties” dan aan tijdgenoten, 
• Sceptici zaaien verwarring, waardoor, zo er zich al enige daadkracht ontwikkelt, deze 

weer wordt ontkracht. 
• De feitelijke ontwikkelingen, zichtbaar in feitelijk gemeten waarden, laten zien dat ma-

tige doelstellingen (Kyoto Protocol) op geen stukken na worden gehaald. 
 
Het begrip “duurzaamheid” is overigens een kwalificatie die niet op zichzelf kan staan. Het 
staat voor ofwel “duurzame samenleving”, als eindfase, of voor “duurzame ontwikkeling”, als 
weg daar naar toe. Het is dus vergelijkbaar met “veilig verkeer”. Daarbij is niet “veilig” het 
doel, maar “verkeer”, waarbij “veilig” aangeeft de wijze waarop. Een “duurzame samenleving” 
veronderstelt een stabiele eindsituatie die dan “tot in eeuwigheid” zou kunnen voortbestaan. 
Onder anderen Salomon Kroonenberg (Kroonenberg, 2006) laat zien dat een dergelijke sta-
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biele situatie zich nooit heeft voorgedaan en zich ook niet zal voordoen. Het begrip is dus 
een construct, of een ideaaltype, anderen zeggen “een illusie”. 
Maar zelfs wanneer we het opvatten als “duurzame ontwikkeling”, is het begrip betekenisloos, 
omdat de daarmee beoogde eindsituatie realiteitswaarde moet worden ontzegd. Het wordt 
tijd dat we het woord uit ons vocabulaire schrappen. Dan kunnen ook niet twee ministeries 
denken dat ze het eens zijn over “duurzame economische groei”, waarbij het ene ministerie 
het heeft over een “groei naar duurzaamheid” en het andere ministerie het heeft over een 
“groei die geen einde heeft”. 
 
Onderzoeksvraag B: 
Als klimaatbeleid, gericht op ‘duurzaamheid’, onvol doende resultaat oplevert, waarop 
moeten overheden dan hun beleid baseren? 
 
De achterliggende vraag hierbij is of we het “moede hoofd in de schoot moeten leggen”, of 
dat we “het er maar van moeten nemen zolang dat nog kan”, of dat er een zinvol programma 
is aan te geven waardoor individuen en overheden worden gemotiveerd om stappen in een 
richting te doen die we als juist en haalbaar zien. 
In het voorgaande hoofdstuk (9) is een dergelijk programma aangegeven. Het bestaat uit de 
volgende elementen: 
 

• Zuinig omspringen met niet-hernieuwbare natuurlijke hulpbronnen, waaronder ener-
gie. 

• Doorgaan met het verbeteren van de energie-efficiency van apparaten, toestellen en 
installaties, kortom spaarzaam zijn met energie. 

• Versnelde aanwending van “hernieuwbare energiebronnen”. 
• Vermijden van overexploitatie van hernieuwbare natuurlijke hulpbronnen. 
• Opvangen van de effecten van wereldwijde opwarming, die zich sowieso zal voor-

doen. 
• Instellen op veranderingen, die niet goed te voorspellen zijn en ons voor verrassingen 

stellen. Een veerkrachtige (resilient) samenleving biedt aan dergelijke onvoorziene 
ontwikkelingen beter het hoofd dan een samenleving met een conserverende instel-
ling. 

• Instellen op een verlaging van onze materiële levensstandaard. 
• Zoeken naar manieren om ons huidige economische stelsel te ontdoen van prikkels 

die “de verkeerde kant op sturen”. 
• Het beleid gericht op “leefbaarheid” onverminderd voortzetten en uitbreiden naar lan-

den die de onderste niveaus van de piramide van Maslov zijn ontstegen. 
• Beperken van de groei van de wereldbevolking, aangezien de groeiende omvang ons 

voor onoverkomelijke problemen stelt. 
 
In dit kader past geen verdere uitwerking van dit programma. Dat zou ook zinloos zijn, als 
niet eerst de “illusie van duurzaamheid” wordt opgegeven en de deur wordt opengezet naar 
drijfveren die wel aanzetten tot daadkrachtig handelen en aanpassing van gedrag. 
Dat dit proefschrift daaraan een bijdrage mag leveren. 
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13.2   Samenvatting “Klimaatverandering: een zwak m otief voor        
effectief beleid” 

 
Ondanks politieke claims dat Nederland en de Europese Unie hun Kyoto doelstellingen zul-
len halen, laat analyse van de gerapporteerde cijfers zien dat ondanks beleid, gericht op be-
perking van CO2-emissies, bestaande trends nauwelijks worden beïnvloed, laat staan omge-
bogen. 
De inzet van energie van fossiele bronnen nam substantieel (wereldwijd met ca 20 % per 
decade) toe over de afgelopen twintig jaar, wereldwijd, in Europa, maar ook in Nederland. 
De met dat energiegebruik gepaard gaande CO2-emissies stegen overeenkomstig. 
Dat sommige landen hun Kyoto doel gaan halen, komt in hoofdzaak doordat ze forse reduc-
ties van zogenaamde ‘niet-CO2 broeikasgassen’ rapporteren en/of doordat ze aanzienlijke 
reducties in het buitenland op hun conto schrijven (wat overigens geheel in overeenstem-
ming is met het Kyoto Protocol). Bij andere (veelal voormalige Oostbloklanden) is er sprake 
van een (tijdelijke?) economische teruggang. 
De betrouwbaarheid van de gerapporteerde cijfers van andere dan CO2 broeikasgassen is 
betwistbaar en de reductie van CO2-emissies in andere landen wordt niet weerspiegeld in de 
nationale emissiecijfers van die landen. 
Het lijkt er op dat twintig jaar klimaatbeleid teleurstellende resultaten oplevert. 
Deze studie analyseert de mechanismen die een rol spelen bij de magere resultaten van 
klimaatbeleid. 
 
Deze analyse is deels gebaseerd op de eigen ervaring van de onderzoeker, die zelf sinds 
1990 actief was in het uitwerken en uitvoeren van klimaatbeleid. 
Een beschrijving van de ontwikkeling, de uitvoering en de resultaten van klimaatbeleid in 
Nederland wordt gepresenteerd, inclusief indicaties dat lobby groepen en de publieke opinie 
remmend, zo niet blokkerend, hebben gewerkt. 
Een analyse van 20 jaar krantenartikelen – niet alleen over klimaatbeleid, maar over het bre-
dere thema milieubeleid – ondersteunt de indicatie dat resultaten achterblijven en geeft hints 
waar de oorzaken daarvoor moeten worden gezocht. Vervolgens wordt een theoretische 
studie uitgevoerd die de suggesties uit de artikelen en ervaring/observatie onderbouwt. 
 
Om te beginnen wordt een duidelijk onderscheid gemaakt tussen “leefbaarheid” en “duur-
zaamheid”. Deze begrippen mogen niet worden verward en zeker niet onder één noemer 
“milieu” worden gebracht. 
Vervolgens analyseert deze studie de problematiek vanuit drie invalshoeken: 

1. (sociale) psychologie 
2. economie 
3. ethiek & moraal 

     
(1) (sociale) psychologie 
Menselijk gedrag wordt in veel sterkere mate bepaald door niet-rationele factoren dan waar-
van we ons bewust zijn, of dan we bereid zijn toe te geven. 
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Analyse laat zien dat ondanks onderschreven principes, het werkelijk vertoonde gedrag vaak 
niet in overeenstemming is met die rationeel beleden principes, en dat mensen creatief zijn 
in het vinden van manieren om hiermee om te gaan. 
Ook blijken mensen behept met gedragseigenschappen, zoals een preferentie voor “groei”, 
die beperking van bijvoorbeeld consumptie als extra negatief doet ervaren (loss aversion). 
Verder wordt menselijk gedrag in hoge mate bepaald door de sociale context, door wat an-
deren hebben/doen (mimetische behoefte). 
 
(2) economie 
Het economisch denken heeft een ontwikkeling in gang gezet die de meeste mensen positief 
duiden. De introductie van geld als ruilmiddel en als grootheid om “waarde” toe te kennen, 
heeft ontegenzeggelijk grote voordelen. Die voordelen hebben er toe geleid dat ‘economie’ 
en ‘geld’ zijn verworden tot doelen op zichzelf. 
De prijs van goederen/diensten is gebaseerd op accumulatie van de kosten van voortbren-
ging (historische kostprijs). Toekomstige kosten spelen daarbij vrijwel geen rol. Pogingen om 
toekomstige kosten en andere – niet-economische – factoren te laten meetellen zijn onder-
nomen. De weerstand om dergelijke ‘verruimde’ indicatoren (zoals “groen BNP”) serieus toe 
te passen is opvallend, maar ook begrijpelijk. 
Enkele economen wijzen er op dat boven een zekere grens de geluksbeleving van mensen 
niet verder toeneemt (ja zelfs afneemt) met verder toenemende materiële welvaart. 
De neiging om aan economische waarden prioriteit te geven is echter wijd verbreid. 
De meest effectieve instrumenten voor milieubeleid “vertalen” milieudoelstellingen dan ook 
naar het economische domein. Voorbeelden daarvan zijn heffingen en subsidies, maar ook 
emissiehandel. Dat verklaart wellicht de populariteit van emissiehandel onder industriëlen en 
beleidsmakers. 
 
(3) ethiek & moraal 
Een verkenning van de ethiek maakt duidelijk dat morele gevoelens sterk zijn in relatie tot 
nabije subjecten, die nu leven. Daarbij is er sprake van de mogelijkheid van ‘reciprociteit’. 
Als subjecten zich op afstand bevinden, of nog sterker, in de toekomst worden gesitueerd, 
worden morele plichten veel minder sterk gevoeld. 
Bij ‘toekomstige generaties’ neemt men meestal het ‘voorzorgprincipe’ als moreel uitgangs-
punt. Op dit principe is echter serieuze kritiek mogelijk. Het legt het af tegen het ‘hier-en-nu’ 
en het kan leiden tot ‘niets doen’, met uiteindelijk een slechtere uitkomst. 
Fundamentele drijfveren voor moreel gedrag liggen in de menselijke evolutie, die mensen 
heeft toegerust met morele instincten als ‘hechting’, samenwerking’, ‘reiniging’ en paradoxaal 
genoeg ook ‘geweld’ (Verplaetse, 2008). Hiervan is sprake onder condities van nabij-
heid/gelijktijdigheid en dus van ‘wederkerigheid’, al moet dat laatste begrip ruim worden op-
gevat. Morele prioriteit zal dus worden gegeven aan tijdgenoten boven ‘toekomstige genera-
ties’ en aan nabije subjecten boven mensen ‘op afstand’. 
In een overvloed situatie kan het bereik van de moraliteit zich ver uitstrekken, maar in een 
schaarste situatie wordt dat bereik onvermijdelijk ingekrompen. 
Zo beschouwd is het concept van ‘duurzaamheid’ een zwakke drijfveer voor gedrag (-veran-
dering), niettegenstaande het feit dat het als ‘rationele constructie’ (beginsel) moeilijk te ne-
geren valt. 
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Waardoor wordt gedrag gestuurd? 
Als we het hebben over energie, moet de beperkte beschikbaarheid van fossiele brandstof-
fen een sterke motivatie opleveren, omdat daarvan de gevolgen nu voelbaar beginnen te 
worden en velen die nu leven daar nadrukkelijker mee geconfronteerd gaan worden. 
Eigenlijk is het verrassend dat deze motivatie de afgelopen periode werd overschaduwd door 
de alles overtreffende aandacht voor klimaatverandering. 
Een analyse van energieconsumptie en beschikbare natuurlijke energiebronnen laat zien dat 
we binnen 50-100 jaar bijna alle bekende, eenvoudig winbare bronnen zullen hebben ver-
bruikt. Kijkend naar het matige succes van klimaatbeleid en naar de onmogelijkheid om an-
deren in minder ontwikkelde landen het gebruik van energie om hun levenssituatie te verbe-
teren te ontzeggen, mag worden verwacht dat die bronnen inderdaad zullen worden uitgeput. 
De gevolgen voor het klimaat zullen zich onafwendbaar voor doen, al kunnen we het proces 
nog wel enigszins vertragen. 
Gegeven de nog steeds groeiende afhankelijkheid van deze brandstoffen, in steeds meer 
landen, zal een optredende schaarste daaraan uiterst ernstige consequenties hebben. 
Het uitzicht op deze consequenties zou de primaire drijfveer moeten zijn voor effectief ener-
giebeleid, want ze raken degenen die nu leven direct en hard. 
 
En klimaatverandering? We zullen onder ogen moeten zien dat alle eenvoudig winbare voor-
raden aan fossiele brandstoffen binnen afzienbare tijd worden opgebruikt. Dat is onvermijde-
lijk, al kunnen we de termijn waarop dat gebeurt verlengen door zuinig met energie om te 
gaan (dus bijvoorbeeld geen terrasverwarming op frisse dagen). 
Verwacht mag worden dat de concentratie aan broeikasgassen (in hoofdzaak CO2) zal oplo-
pen van ca 390 ppm in 2010 tot ca 600 ppm aan het eind van de 21e eeuw, met een voort-
gezette stijging zolang er nog (niet conventioneel winbare) fossiele brandstoffen worden ver-
bruikt. De gevolgen daarvan zijn naar verwachting ingrijpend, maar spelen voor een groot 
deel op een andere tijdschaal dan die waarop acute schaarste aan brandstoffen zal optreden. 
Op termijn zullen zich dus klimaatveranderingen voordoen, met als waarschijnlijk gevolg het 
stijgen van het niveau van de wereldzeeën en veranderende weerpatronen. Aangezien dit 
scenario zich als onvermijdelijk aftekent, moet hier de nadruk komen te liggen op het opvan-
gen van de gevolgen (adaptatie), naarmate deze zich openbaren. 
Eerste prioriteit dient te worden gegeven aan de komende schaarste aan fossiele brandstof-
fen, aangezien de ontwrichtende gevolgen daarvan zich eerder openbaren en harder ge-
voeld zullen worden. 
 
Wat moet er gebeuren? 
Een pleidooi om energiebeleid te baseren op dreigende schaarste lijkt op de boodschap van 
de Club van Rome, uit 1972 (Limits to Growth). De aannamen die daaraan ten grondslag 
lagen bleken bij nader inzien niet juist. Nieuw ontdekte voorraden werden toegevoegd aan 
reeds bekende. De laatste jaren echter blijven nieuwe toevoegingen consequent achter bij 
het jaarlijkse verbruikstempo, zodat het voorraadniveau terug loopt. In enkele gevallen trad 
substitutie op en ook hergebruik heeft in beperkte mate bijgedragen om langer met bestaan-
de voorraden toe te kunnen. 
Het basisargument van Limits to Growth is echter nog steeds van kracht: eindige voorraden 
zullen opraken. 
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Kritiek op het concept ‘duurzaamheid’ als een motiverende factor voor milieubeleid zou kun-
nen leiden tot defaitisme. Toch kan er veel worden gedaan om ernstige rampen af te wenden. 
Het laatste hoofdstuk geeft richtingen aan waarin oplossingen gevonden kunnen worden, 
mits daarvoor een voldoend sterke motivatie aanwezig is. 
Het zal geen verbazing wekken dat die naar hun aard niet sterk afwijken van de maatregelen 
die ook worden gepropageerd om klimaatverandering tegen te gaan. Het belangrijke verschil 
is dat de motivatie aanzienlijk sterker is, op grond van de overweging dat voortgezet gebruik 
van fossiele brandstoffen ons op afzienbare termijn met desastreuze problemen zal confron-
teren wanneer we er nu niet op anticiperen. 
Oplossingen in de sfeer van hernieuwbare energiebronnen zijn technisch mogelijk. Een 
doorkijk naar die mogelijkheden wordt geboden. Een omschakeling dient zonder grote ver-
storingen plaats te vinden, maar dient niettemin toch binnen enkele tientallen jaren zijn be-
slag te krijgen. Daarom moeten huidige ontwikkelingen worden versneld. Dat te organiseren 
is een grote uitdaging en vereist internationale samenwerking. 
Een onderwerp als ‘bevolkingspolitiek’ kan daarbij niet uit de weg worden gegaan, ook al 
hebben beleidsmakers hun eigen motieven om dit onderwerp niet te agenderen. 
De aanspraak op de mogelijkheden die de aarde ons biedt wordt immers bepaald door het 
aantal mensen èn hun consumptiegedrag.  
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13.3   English summary “Climate change: a weak moti vator for      
effective policies”  

 
Despite claims of the Netherlands and the European Union that they will reach their targets 
agreed in the Kyoto Protocol, analyses of the reported figures shows that the actual progress 
in combating climate change reveals that existing trends are hardly affected. The consump-
tion of fossil fuels increased substantially (about 20 % per decade), over the past twenty 
years, world wide as well in Europe as in the Netherlands. Therefore CO2 emissions, related 
to this energy consumption, also rose substantially. The claim of some countries that they will 
reach their agreed Kyoto target is mainly based upon reduction of gases other than carbon 
dioxide (CO2) and on reductions realised in other countries (mainly countries without a Kyoto 
target). The reliability of reported figures of “other than CO2 greenhouse gases” is debatable 
and reduction of CO2 emissions in countries without a Kyoto target is in no way reflected in 
the continuously rising emission figures of those countries. It appears that twenty years of 
climate change policy yields disappointing results. This study analyses the mechanisms be-
hind this poor performance of climate change policies. 
 
This analyses is partly based upon experience of the researcher, who has been (and still is) 
active in climate change policy since 1990. A description of the development and achieve-
ments of climate policy in the Netherlands is presented. This includes indications how im-
plementation is restricted (if not blocked) by lobby groups and public opinion. 
An analysis of twenty years of articles in public papers, not only on climate change, but more 
broadly on environmental issues, supports the indication that results are constantly lagging 
the targets set and gives indications where possible causes can be found. 
Although these articles hint into the direction where to look for explanations, in itself they are 
a weak ground for drawing conclusions. Therefore a theoretical study is performed that un-
derpins the suggestions from the articles and experience. 
 
First a clear distinction is made between the concepts of “liveability’ and ‘sustainability’. 
These concepts should not be confused and not taken as representations of ‘environmental-
ism’. Then this study commences with an analysis from three angles of incidence: 

1. (Social) psychology 
2. Economy 
3. Ethics/morality 

 
1 - (Social) psychology 
Human behaviour is much more determined by non-rational factors than we are aware of, or 
are prepared to admit. Analysis shows that despite rationally endorsed principles actual be-
haviour often is not in compliance with these principles and humans find creative ways to 
deal with this situation. Also is found that humans are afflicted with behavioural qualities, like 
a preference for “growth” (loss aversion), that act contrary to the restriction of consumption. 
Further human behaviour is highly determined by the social context. What people ‘need’ for 
instance, is to a high degree based upon what others possess (Mimetic needs). 
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2 - Economy 
Application of principles of economy has brought forward a development that most humans 
rate positively. Introduction of ‘money’ as a universal rating for value has enormous advan-
tages. It appears however that ‘economics’ and ‘money’ have become values in their own. 
The price of goods is based upon an accumulation of costs in the past (historic cost price): 
future costs are hardly taken into count. Many attempts to include future costs and other - not 
primarily economic factors - into account for economic indicators have been made. The resis-
tance however to seriously apply such adjusted value indicators in official policies is striking. 
Some economists indicate that beyond a certain income level the feeling of ‘happiness’ not 
further increases (sometimes even decreases) with increasing material welfare. The ten-
dency to give priority to economic values however is widespread and the reasons for this can 
be well understood. Most effective instruments for environmental policy, like emission trading, 
translate environmental values into the domain of economics. Maybe that explains the popu-
larity of trading systems among industrialists and policy makers in developed countries. 
 
3 - Ethics/morality 
A survey of ethics makes clear that moral feelings are strong with respect to near subjects, 
contemporary and with the ability of reciprocity. When subjects are distant, or even worse 
‘future’, moral obligations are felt less strongly. With ‘future generations’, the remaining con-
sideration appears to be the ‘precautionary principle’. However, this principle is criticised se-
riously. It cannot cope with the ‘here-and-now’ and can result in ‘doing nothing’ turning out 
worse eventually. 
Fundamental drives for moral behaviour originate from the human evolutionary history, that 
fitted humans with moral instincts like ‘attachment’ , ‘co-operation’, ‘purification’ and para-
doxical ‘violence’ (Verplaetse, 2008). 
These basic drives exist under conditions of contemporariness and reciprocity. Consequently 
moral priority will be given to contemporary humans above ‘future generations’ and to ‘near 
people’ above ‘distant people’. 
In a situation of abundance morality can be far reaching, but in a scarcity situation its range 
unavoidably shrinks. 
The consequence of this is that the concept of ‘sustainability’ appears to be a weak motivator 
for behavioural change. Effective motivators are to be based upon short term effects on peo-
ple that matter to us most. 
 
What controls behaviour? 
Focussing on ‘energy’, a strong motivational factor should be the limited availability of fossil 
fuels, as the effects of scarcity are becoming tangible and many of the now living will be con-
fronted with the consequences of depleting sources and direct environmental, social and 
(geo)political impacts. It seems surprising that this factor is overshadowed by the now over-
whelming attention to Climate Change. An analysis of energy consumption and available 
natural resources reveals that within a lifetime we will deplete most fossil fuel reserves. 
Given the high dependency on these fuels in ever more countries in the world, this will have 
dire consequences. To anticipate these consequences should be the primary aim of energy 
policy. 
And ‘climate change’? It has to be envisaged that all explorable, known resources will be 
consumed within due time. This seems unavoidable, although we can extend the period by 



181 

using energy prudently. So the concentration of greenhouse gases will almost certainly rise 
from 390 ppm in the year 2010 to about 600 ppm by the end of the 21st century, with the 
probable effect of rising temperatures on earth. This may have serious consequences, like 
sea level rise and change of weather patterns, but will develop along a more relaxed time 
scale than acute scarcity. Emphasis therefore needs to be given to adapt to these phenom-
ena as they arise. 
First priority however should be the coming scarcity of fossil fuels, as the disrupting conse-
quences will reveal earlier and with more direct impact on the life conditions of more people. 
 
What should be done? 
This may sound like the message of the Club of Rome in 1972, when the report ‘Limits to 
Growth’ was published. Since then we have seen an increase of known explorable energy 
reserves. However, over the past years this situation has changed. The annual amount of 
added explorable energy reserves does not keep up with the total annual consumption, so 
the remaining reserves diminish year after year. 
The basic statement of ‘Limits to Growth’ still holds: finite reserves will be depleted. 
 
Criticising the concept of sustainability as a motivator for environmental policy may give rise 
to forms of defeatism. Still a lot can be done to prevent major disasters. The last chapter in-
dicates directions in which solutions are to be found, provided strong enough incentives. 
Not surprisingly these comply to a high degree with the measures to combat climate change.  
The major difference is that we should seriously pursue these measures, based upon that 
what really motivates peoples. 
Solutions in the area of renewable energy sources are technically feasible. A view on the 
options is presented. 
Transition has to take place without serious disruptions, nevertheless needs to be achieved 
within a few decades. Therefore existing developments in this field need to be accelerated. 
To organise this appears to be a major challenge and requires international co-operation. 
Although extremely difficult (for policy makers) to find ways to limit population growth, this 
subject cannot be neglected, as ultimately the source of problems now and in the near future 
is the combination of too many people demanding too much. 
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Tijdens de jaren dat ik werkte aan deze studie heb ik veel steun ondervonden van mensen 
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tuigd dat ik de hoofdindeling van mijn manuscript moest veranderen. Dat was veel werk, 
maar het was het waard.  
 
Ook de gesprekken met de leden van de promotiecommissie heb ik als uiterst waardevol 
ervaren. 
 
Professor dr. W.F. van Raaij, beste Fred, ik putte uit jouw werk en voelde daarbij een grote 
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muleerd om met andere ogen te kijken naar “sceptici”. 
 
Professor dr. K. Blok, beste Kornelis, ik sla jouw kennis en oordeel hoog aan en waardeer 
het dat je mijn manuscript nauwgezet hebt doorgeworsteld. Daarbij wees je me op onzorg-
vuldigheden, attendeerde me op andere bronnen, en behoedde me zo voor “uitglijders”. Op 
essentiële punten blijven we van mening verschillen. Des te meer waardeer ik het dat je toch 
betrokken bleef bij mijn werk. 
 
Professor dr. W.J. de Ridder, beste Wim, met genoegen denk ik terug aan de gesprekken 
die wij hadden. Je hebt mij gewezen op technische ontwikkelingen, die hoop geven voor de 
toekomst, net op het moment dat ik daar zelf aan toe was. 
 
Dr. J. Goedee, beste John, je hebt mij bewust gemaakt van het belang goed onderscheid te 
maken tussen gegevensverzameling, -presentatie, -analyse, -interpretatie en -oordeel. Ik heb 
geprobeerd dat onderscheid beter te maken, maar ben mij tevens bewust dat ik slechts ten 
dele tegemoet ben gekomen aan wat jij bedoelde. 
 
Hoewel ik ze slechts in enkele gevallen raadpleegde tijdens de periode dat ik aan deze stu-
die werkte, ben ik dank verschuldigd aan oud collega’s en medewerkers van ministeries van 
EZ en VROM, maar ook aan mensen uit de Nederlandse industrie. De samenwerking met 
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aansloten op de artikelen-database die ik zelf bijhield. Je stelde jouw archief aan mij be-
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Dhr. C. Schoondermark, beste Cor, zodra je wist dat ik een bijzondere interesse had voor 
China, kwam jij op gezette tijden aan met krantenknipsels over dat boeiende land. Vele van 
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die ik in zijn oorspronkelijke vorm (spreadsheet) nooit had durven toevertrouwen aan dit ma-
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Sinds 1969 is Wil Nuijen gehuwd met Jacoba Kroeze. Samen hebben ze twee kinderen, een 
dochter, Yvonne en een zoon, Peter. Op dit moment hebben ze drie kleinkinderen. 
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Samenvatting van de bijlagen 
 
De bijlagen geven achtergrond informatie die, wanneer deze zou worden opgenomen in de 
hoofdtekst, de logische samenhang daarvan zou verstoren. Vanuit de hoofdtekst wordt wél 
verwezen naar de bijlagen. 
Om een beeld te vormen van de inhoud en de relevantie van de verschillende bijlagen volgt 
hier een kort overzicht. 
 
(A) -  Kroniek van het milieu 
Een chronologisch overzicht van belangrijke momenten uit de lange geschiedenis van het 
milieubeleid. De kroniek begint met Malthus en de “natuurbeweging” die ontstond in de Ve-
renigde Staten van Amerika, aan het eind van de 19e eeuw en eindigt in 2010 met de olie-
ramp in de Golf van Mexico, waarbij méér olie vrij kwam dan bij de ramp met de tanker 
Exxon Valdez, in 1989. 
De kroniek laat zien hoe het milieudenken aanvankelijk de vorm aan nam van “natuurbe-
scherming”. Na de Tweede Wereldoorlog verschoof de nadruk naar “leefbaarheid” (voor de 
mens) en pas in de laatste decennia van de twintigste eeuw blijkt het streven naar een 
“duurzame samenleving” richtinggevend te worden. Daarmee verwerft “klimaatbeleid” zich 
een vaste plaats op de politieke agenda’s van vooral ontwikkelde landen en van de United 
Nations. 
 
(B) - Milieu in 20 jaar krantenartikelen (1990 t/m 2010) 
Gedurende de periode 1990 t/m 2009 volgde de auteur de onderwerpen “milieu” en “klimaat-
verandering” in de kranten en tijdschriften die hij onder ogen kreeg. Gezien het feit dat hij 
abonnementen heeft op NRC Handelsblad en Elsevier, zijn artikelen uit deze bladen sterk 
vertegenwoordigd. Met name de artikelen uit NRC Handelsblad, weerspiegelen behoorlijk de 
algemene trend, zoals blijkt uit een vergelijking met artikelen uit andere landelijke dagbladen, 
via de LexisNexis database, waarop de Universiteit van Tilburg een abonnement heeft. 
Van alle ca 800 artikelen zijn kopieën op papier voorhanden. Ze zijn echter ook alle in een 
database gezet, waarbij telkens de inhoud in enkele regels werd samengevat. Zo werd het 
mogelijk om thematische doorsneden van deze database te maken, op grond van de the-
ma’s: 

• Bevolkingsontwikkeling 
• Milieuperceptie 
• Milieu-ethiek 
• Milieu-economie 
• Klimaatontwikkeling 
• Kyoto Protocol 
• Milieu- en klimaatsceptici 
• Energie beschikbaarheid 
• Energiesector 
• Kabinetsbeleid 

 
Hiermee ontstaat een dynamisch beeld van de ontwikkeling per thema, over een periode van 
bijna 20 jaar. 
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Wat daarbij opvalt is dat de aandacht voor thema’s fluctueert en vaak door een calamiteit 
(bijvoorbeeld een ramp met een kerncentrale) of publiciteit (film “An inconvenient truth”) im-
pulsen krijgt. Na verloop van enkele jaren verflauwt de publieke aandacht voor een thema, 
en komen weer andere thema’s in de schijnwerpers te staan. 
In de periode rond 1990 wordt de legitimering van energiebeleid, verlegd van dreigende 
energieschaarste naar klimaatontwikkeling. Steeds nadrukkelijker wordt gesteld dat er de 
eerstkomende decennia geen tekort aan fossiele energiebronnen zal zijn, of het zou al moe-
ten komen doordat investeringen in exploitatie geen pas houden met de groeiende consump-
tie. De overweging van de jaren vóór 1990, dat eindige energiebronnen kunnen opraken, 
schuift steeds verder naar de achtergrond. 
 
Wat betreft klimaatontwikkeling lijkt de belangrijkste verandering te zijn dat steeds meer 
wordt erkend dat de gemiddelde temperatuur op aarde gestegen is en verder zal stijgen, al 
blijft een groep klimaatsceptici beweren dat voor een dergelijke temperatuurontwikkeling 
geen bewijs bestaat of, als een dergelijke ontwikkeling zich tóch voordoet, deze niet het ge-
volg is van menselijk gedrag. 
Hier blijkt sprake van een interessant fenomeen. Het aantal sceptici en de kwaliteit van hun 
argumenten staat in geen verhouding tot het gehoor dat ze krijgen. Daarom is een speciaal 
hoofdstuk (10) aan sceptici gewijd. 
 
Het thema “bevolkingsontwikkeling” (overbevolking), was al op zijn retour in 1990 en blijkt in 
de jaren daarna steeds minder aandacht te krijgen. 
Het is eigenlijk frappant te zien hoe weinig er verandert in de publiciteit over de periode van 
bijna twintig jaar. Telkens gaat het over de doelen die gesteld (moeten) worden om vervol-
gens later er op te wijzen dat de gestelde doelen niet gehaald (zullen) worden, waarop bijna 
onveranderlijk weer een discussie ontstaat over het verzwaren van de doelen en het ver-
schuiven naar de verdere toekomst daarvan. 
 
Nederland heeft het Kyoto Protocol van meet af aan gesteund, en geprobeerd het nationale 
beleid daarnaar te richten. In het kabinetsbeleid zien we de opkomst van het convenantenbe-
leid, dat sterk gekoppeld lijkt met de Nederlandse cultuur (Poldermodel). De Meerjarenaf-
spraken energiebesparing hebben zeker effect, maar in absolute zin blijkt er geen verminde-
ring van het energiegebruik op te treden.  
Het uitgangspunt blijkt vooral te zijn “hoe kunnen we onze Kyoto doelstelling halen en intus-
sen toch een economische groei realiseren?”. Rond 1995 spreekt men van “ontkoppeling” 
(van milieuzorg en economische ontwikkeling). Naarmate duidelijk wordt dat dit principe op 
termijn niet valt te handhaven, verdwijnt het geruisloos van de politieke agenda. 
 
In 2005 krijgt het Nederlandse convenantenbeleid een ernstige klap. Voor de energie-
intensieve industrie had het de vorm aangenomen van het “Convenant Benchmarking”. Voor 
deze groep echter werd op Europees niveau een systeem van CO2 emissiehandel ingevoerd. 
Het principe van CO2 emissiehandel is niet compatibel met dat van convenanten. Daarop 
bleef uiteindelijk alleen nog een systeem van convenanten (Meerjarenafspraken Energie-
efficiency) van kracht voor de niet-energie-intensieve bedrijven, die niet vallen onder het 
handelssysteem. 
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Over het algemeen genomen valt op dat er feitelijk weinig ontwikkeling binnen de onder-
scheiden thema’s plaatsvindt over de periode van bijna 20 jaar. Van veel artikelen zou het 
lastig zijn om achteraf te bepalen uit welk jaar ze afkomstig zijn. 
 
(C) - De wereld energie situatie 
Deze bijlage laat zien hoe het energieverbruik zich heeft ontwikkeld over de laatste 40 jaar. 
Afgezien van een korte terugval rond de jaren 1980 – 1983 is er sprake van een gestage 
toename, van ca 4.000 Mtoe tot 11.500 Mtoe, bijna een verdrievoudiging dus. Opvallend 
daarbij is de sterke groei van de “Asia-Pacific regio” gedurende de afgelopen 20 jaar. Maar 
ook de industrielanden, vallende onder het Kyoto Protocol, laten een gestaag toenemende 
groei zien, slechts onderbroken door een korte periode van teruggang, volgende op het uit-
eenvallen van de Sovjet Unie, in 1990.  
 
Steenkool en olie blijken de belangrijkste energiebronnen, en waterkracht en kernenergie 
spelen een bescheiden rol (ca 4%). Opvallend is de groei van de consumptie van steenkool 
na 2000. Vooral India en China moeten als daarvoor verantwoordelijke landen worden aan-
gewezen. 
De wereldwijde CO2-emissies t.g.v. fossiele brandstoffen blijken sinds 1970 van ca 14.000 
MtCO2 te zijn toegenomen tot ca 29.500 MtCO2 in 2006 (meer dan een verdubbeling in 25 
jaar). 
Kijken we naar de wereldvoorraden aan fossiele energiedragers, dan valt op dat de periode 
dat de jaarlijkse nieuw ontdekte winbare voorraden het jaarverbruik overtroffen al weer enige 
tijd achter ons ligt. Sinds 2005 is er sprake van een reële afname van de winbare voorraden 
aan aardolie.  
Kijken we naar het elektriciteitsgebruik, dan zien we een stijging die sterker is die van de 
primaire energiedragers. 
Delen we de winbare voorraden van de verschillende soorten energiedragers door de jaar-
lijkse consumptie er van (in 2005) dan resulteert dat in cijfers (jaren) van enkele honderden 
jaren voor steenkool en uranium (kernenergie), tot ca 50 jaar voor aardolie en aardgas. Gaan 
we er van uit dat bij oprakende voorraden aan aardolie en aardgas, substitutie zal plaatsvin-
den door steenkool, dan zal de totale voorraad eindige, winbare brandstoffen in ca 90 jaar 
worden opgebruikt. Dat is de uitkomst indien het totale wereldenergiegebruik bevroren zou 
worden op het niveau van 2005. Bij voortgezette groei zullen de winbare voorraden eerder 
zijn uitgeput. 
Behalve de winbare voorraden (reserves) onderscheidt men ook “resources”. Dat zijn voor-
raden waarvan duidelijk is dat ze niet met conventionele technieken (relatief goedkoop dus) 
kunnen worden gewonnen. De geraamde hoeveelheden blijken weliswaar groot, maar zijn 
onzekerder. Juist de laatste tijd worden eerdere schattingen daarvan in twijfel getrokken, als 
zijnde “te optimistisch”. Duidelijk is dat het aanspreken van “resources” gepaard zal gaan 
met grotere belasting van de leefomgeving en met hogere prijzen. 
 
Concluderend kan worden gesteld dat de huidige bekende, winbare voorraden tussen 2050 
en 2100 zullen zijn opgebruikt, tenzij drastische beperkingen van de consumptie plaatsvin-
den. Van een trendbreuk op dit punt zien we nu geen tekenen, al zal de financiële crisis die 
zich sinds 2008 afspeelt zeker een afzwakkend effect te zien geven. 
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Een simpele berekening laat zien dat de consumptie van fossiele brandstoffen in het jaar 
2005 leidde tot een hoeveelheid in de atmosfeer geëmitteerde CO2 van bijna 30 Ton (we-
reldwijd). Wanneer alle nu bekende, winbare voorraden worden geconsumeerd zal dat leiden 
tot een totale emissie van 3300 Gton CO2. Dat is meer dan de totale hoeveelheid CO2 die 
zich momenteel in de atmosfeer bevindt (zie bijlage F). 
Interessant is te zien hoe het International Energy Agency (IEA) raamt dat het wereld ener-
giegebruik van 11.500 Mtoe/jr in 2005 zal toenemen tot 18.000 Mtoe/jr in 2030 (met huidig 
beleid). Zelfs met inachtname van de uitvoering van alle voorgenomen beleid bedraagt het 
jaarverbruik nog 16.000 Mtoe/jr, nog altijd een toename met ongeveer 40%! 
 
Er blijkt geen sprake van een trendbreuk in de groei van de energieconsumptie. 
 
(D) - De stralingsbalans van de aarde 
Deze bijlage is opgenomen om het basisbegrip van wat het broeikaseffect inhoudt aan te 
geven. 
Kortgolvige straling (voor een groot deel in de vorm van zichtbaar licht) bereikt de aarde van 
de zon. In de atmosfeer wordt een deel van de energie van deze straling gereflecteerd (wol-
ken) en een ander deel geabsorbeerd. De rest (168 W/m2) bereikt de oppervlakte, die overi-
gens slechts voor 28% uit land bestaat; de rest bestaat uit water van de wereldzeeën of uit 
drijfijs. 
De oppervlakte van de aarde warmt op. Natuurlijk bestaan er aanzienlijke grote verschillen 
tussen poolgebieden en equatoriale streken. Vanaf de oppervlakte wordt langgolvige straling 
weer uitgestraald (wet van Wien). Ook die wordt deels geabsorbeerd in de atmosfeer, die 
overigens op haar beurt ook als warmtestraler fungeert, deels naar de ruimte buiten de aarde, 
deels terug naar het aardoppervlak. Een beperkt deel van de energie op het grensvlak van 
atmosfeer en aardoppervlak wordt omgezet in verdamping van water (neerslag) en in turbu-
lentie in de atmosfeer (wind). 
Bepaalde gassen in de atmosfeer hebben het vermogen om de warmtestraling van de op-
pervlakte te absorberen en daardoor op te warmen. Deze gassen noemt men broeikasgas-
sen. De belangrijkste daarvan zijn waterdamp (H2O), kooldioxide(CO2) en methaan (CH4). 
Wanneer de concentratie van deze gassen toeneemt, zal meer warmte door de atmosfeer 
worden geabsorbeerd, waardoor deze in temperatuur stijgt. Dat noemt men het “versterkte 
broeikaseffect”. Er is namelijk al sprake van een natuurlijk broeikaseffect, dat er voor zorgt 
dat de temperatuur op aarde hoger is dan wanneer warmtestraling ongeremd naar de ons 
omringende ruimte zou worden uitgestraald. Het natuurlijke broeikaseffect zorgt voor een 
temperatuurverhoging van ca 33 oC (gemiddeld). Door toename van de concentratie van 
broeikasgassen kan de temperatuur tot enkele graden hoger komen te liggen. Dat blijft niet 
zonder gevolgen voor het klimaat op aarde. Zo mag worden verwacht dat sneeuwgrenzen 
omhoog zullen schuiven en dat de poolgebieden zullen krimpen, met als één van de gevol-
gen dat het peil van de wereldzeeën zal stijgen. 
  
(E) - Koolstofcyclus van de aarde 
Kooldioxide en methaan zijn belangrijke broeikasgassen die ook nog eens deel uitmaken van 
verschillende kringlopen. Daarom is het wenselijk om na te gaan hoe die kringlopen er uit 
zien. 
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In de atmosfeer bevindt zich een totale hoeveelheid van ca 750 Gt koolstof (deze hoeveel-
heid is ruim 40% hoger dan vóór het begin van grootschalige industrialisatie), in hoofdzaak in 
de vorm van CO2 (kooldioxide). 
In de korte, jaarlijkse biotische kringloop gaat ca 120 Gton koolstof om. Dat wordt door vege-
tatie vastgelegd, maar komt op korte termijn ook weer vrij uit de daaropvolgende keten van 
voedings- en omzettingsproducten. Daarmee vergeleken is de uitstoot van koolstofverbin-
dingen (in hoofdzaak CO2) die door de mens wordt veroorzaakt gering: 7,9 Gt/jr. Die hoe-
veelheid wordt daarenboven deels in het water van de wereldzeeën opgelost, maar ze wordt 
wel ieder jaar toegevoegd en ze neemt toe. Wanneer ca 2-3 Gt/jr van de antropogeen toege-
voegde koolstofemissies oplost in de oceanen (waardoor overigens de zuurgraad van dat 
water toeneemt), dan zal na ca 150 jaar de concentratie aan koolstofhoudende gassen in de 
atmosfeer zijn verdubbeld. Er zijn aanwijzingen dat de CO2-emissie voorlopig nog aanzienlijk 
zal toenemen, waardoor dat punt aanzienlijk eerder zal worden bereikt. Daar komt bij dat 
wanneer het huidige tempo van CO2-emissie 150 jaar wordt volgehouden, ook vrijwel alle 
bekende, winbare fossiele brandstoffen zullen zijn uitgeput. Dit gegeven keert in meerdere 
berekeningen terug. 
Bij zich voortzettende stijging van de consumptie van fossiele brandstoffen, zullen de nu be-
kende, winbare voorraden tussen 2050 en 2100 uitgeput raken. Tegen die tijd zal de concen-
tratie CO2 minstens verdubbelen van 0,038% in 2005, tot ca 0,08%. 
 
Daarnaast is er nog sprake van een abiotische, lange koolstofcyclus. Die wordt gevormd 
door chemische verwering van gesteente, waarbij koolstof uit de lucht zich verbindt tot calci-
umbicarbonaat. Dat belandt via rivieren uiteindelijk in de wereldzeeën, waar het wordt opge-
nomen door schaaldieren, die, als ze sterven, naar de bodem zakken, waar ze lagen sedi-
mentgesteente vormen. Naar schatting wordt op deze wijze niet meer dan  0,4 Gt/jr aan 
koolstof gebonden. Dat is niet meer dan 5% van de jaarlijkse antropogene emissie en deze 
cyclus levert dus op een termijn van honderd jaar geen wezenlijke bijdrage. Dit effect blijkt op 
geologische tijdschaal (van miljoenen jaren) echter wel degelijk een rol te spelen.. 
 
(F) -  Klimaatverandering in geologisch perspectief  
Deze bijlage is opgenomen omdat vaak wordt gewezen op het optreden van warme en kou-
de perioden op de aarde, lang voordat er sprake was van menselijke invloed. Het is interes-
sant te zien welke temperatuurvariaties gepaard gaan met welke verschijnselen, maar ook 
om na te gaan welke (natuurlijke) oorzaken hier in het spel waren. 
 
De meest recente temperatuurschommelingen zijn de ijstijden die zich de afgelopen 500.000 
jaar hebben voorgedaan. Tussen glaciale perioden en interglacialen varieerde de tempera-
tuur ongeveer 8 oC. Min of meer daarmee samenhangend varieerde de concentratie aan 
kooldioxide tussen 0,02% en 0,028%. Opmerkelijk is daarbij dat de verandering van de con-
centratie aan kooldioxide volgt op de temperatuur en daar niet aan vooraf gaat. Sommige 
sceptici baseren daarop hun argument dat niet de toegenomen concentratie aan kooldioxide 
de oorzaak is van oplopende temperaturen. Tot op zekere hoogte hebben zij daarin gelijk. 
De afwisseling van ijstijden en interglacialen wordt bestuurd door onregelmatigheden in de 
bewegingsdynamiek van het aarde-zon systeem, overeenkomstig de theorie van Milanko-
vitch. Veranderingen in het aarde-zon stelsel zetten weliswaar de afwisseling van ijstijden en 
warme periodes in gang, maar verklaren niet de grote verschillen in temperatuur. Er moet 
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sprake zijn van versterkende effecten. Daarbij moet worden gedacht aan het afnemende 
ijsoppervlak, waardoor de aarde aan de oppervlakte meer warmte absorbeert in plaats van 
reflecteert (albedo effect). Een ander meekoppelingssysteem kan zijn het vrijkomen van gro-
te hoeveelheden methaan uit voordien bevroren bodem (permafrost) en clathraten (in ijs op-
gelost CH4). CH4 is een broeikasgas dat 21 zo sterk is als CO2. In de atmosfeer wordt het in 
de loop van honderden jaren omgezet in CO2. Het naijlen van de concentratie CO2 is dus 
aanvankelijk het gevolg van een door andere oorzaken oplopende temperatuur, maar kan er 
vervolgens voor zorgen dat de temperatuur verder toeneemt, totdat de toenemende vegeta-
tie de CO2 concentratie weer omlaag brengt, wat uiteindelijk tot een keerpunt leidt. Tot zover 
de dynamiek van de ijstijden. 
 
Willen we een CO2 concentratie aantreffen, zo hoog als deze heden ten dage is, dan moeten 
we ongeveer 25 miljoen jaar terug gaan (naar het Oligoceen). In de periode daaraan vooraf-
gaand (late Eoceen) lag de CO2 concentratie op ca 0,1% en bevond zich geen ijs op de po-
len. Ongeveer 55 miljoen jaar geleden was er zelfs sprake van een extreem warm klimaat 
(Paleocene-Eocene Temperature Maximum). Men spreekt wel van “broeikaswereld”. We 
zien hieruit dat perioden van hoge temperatuur altijd gepaard gaan met hoge concentraties 
aan CO2. Alleen de aanname dat er versterkende effecten in het spel zijn kan verklaren dat 
de temperatuur zulke grote variaties vertoont.  
Ook heden ten dage mag worden verwacht dat er versterkende effecten zullen optreden. 
Daardoor valt de temperatuurontwikkeling extra moeilijk te voorspellen. 
 
(G) - Klimaatberekeningen 
Als een “controleberekening” heb ik een aantal grootheden afgeleid die bepalend zijn voor 
het broeikaseffect. Hoewel de berekening een soort “eerste orde benadering” is, kloppen de 
uitkomsten goed met die van veel meer gedetailleerde studies en modellen. 
Zo heb ik bijvoorbeeld de totale hoeveelheid CO2 in de atmosfeer berekend op 2800 GtCO2. 
Dat komt goed overeen met waarden uit de litteratuur, zoals bijvoorbeeld ook gebruikt in bij-
lage (E). 
Ook volgt uit deze berekening dat, bij voortzetting van het huidige consumptieniveau van 
fossiele brandstoffen, deze brandstoffen na 110 jaar zullen zijn opgebruikt (aannemende dat 
bij het opraken van bijvoorbeeld olie, wordt overgegaan op steenkool). Daarbij zal grofweg 
de concentratie van CO2 in de atmosfeer verdubbelen. Bij voortgezette stijging van de con-
sumptie van brandstoffen zal dit punt eerder worden bereikt. 
 
Er van uit gaande dat vroeg of laat alle winbare fossiele brandstoffen zullen worden opge-
bruikt, lijkt het onontkoombaar dat de atmosferische CO2 concentratie binnen afzienbare tijd 
zal verdubbelen tot 0,08 %. Kijkend naar vergelijkbare variaties uit de lange geologische his-
torie van de aarde, mag worden verwacht dat dit niet zonder gevolgen zal blijven voor het 
klimaat op aarde. 
De sterke focus op een mogelijke klimaatverandering, lijkt mensen blind te maken voor een 
veel acuter probleem, dat zich binnen afzienbare tijd zal voordoen, namelijk dat van het op-
raken van fossiele brandstoffen. Wie zich realiseert hoe onze huidige samenleving afhanke-
lijk is van fossiele brandstoffen, begrijpt dat dit een indringender probleem is dan mogelijke 
klimaatverandering. Wanneer mensen zich dit realiseren, zal dat een sterkere drijfveer voor 
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handelen vormen dan een nogal abstracte klimaatontwikkeling, waarvan vooral ontwikke-
lingslanden in de toekomst en “volgende generaties” het slachtoffer zullen worden. 
 
(H) -  ‘Cases’ van energiebesparingprojecten 
Om een idee te geven van hoe sterk institutionele remmingen zijn op het treffen van werkelijk 
afdoende maatregelen om spaarzaam met energie om te springen voer ik een aantal prak-
tijksituaties op die ik ken uit mijn eigen ervaring. Voor een deel betreft dat projecten die ik als 
vrijwilliger voor de PUM35 uitvoerde in vooral ontwikkelingslanden. Maar ook ervaringen in 
Nederland en China blijken leerzaam. 
Ondernemers zijn gebonden aan de wetten van de economie. Als ze deze niet in acht ne-
men is hun onderneming gedoemd ten onder te gaan. Maar wie economische criteria aan 
legt bereikt niet wat nodig zou zijn volgens de berekeningsmodellen. Er zal dus altijd sprake 
zijn van onderperformance, zonder dat dit ondernemers valt aan te rekenen. 
Hierin schuilt een ernstig dilemma. In hoeverre kunnen we het gangbare economisch denken 
opzij zetten om te doen wat nodig is, of kunnen we de milieuwaarden binnen het vigerende 
systeem een “prijs” geven waardoor “gezonde economische afwegingen” milieugericht han-
delen gaat impliceren. Het opzetten van een systeem van CO2 emissiehandel kan als een 
dergelijke poging worden aangemerkt. Effectiever lijkt echter een systeem van CO2-heffing. 
Pogingen om tot een systeem van CO2 heffing te komen zijn effectief door het bedrijfsleven 
getorpedeerd en of een systeem van CO2-emissiehandel gaat werken is uiterst twijfelachtig. 
 
H.1   Zonne-energie in een hotel in Phnom Penh / Cambodja 

Een groot hotel wil alleen overgaan tot het installeren van warm water zonnepanelen, in-
dien de terugverdientijd minder dan 2 jaar bedraagt. 

 
H.2   Warmteterugwinning in een industriële bakkerij in Podgorica / Montenegro 

Een industriële bakkerij kan in belangrijke mate energie besparen door gebruik te maken 
van de warmte van de verbrandingsgassen van de ovens voor de verwarming van tapwa-
ter. De terugverdientijd blijkt 2 jaar, maar het project vraagt management aandacht en li-
quide middelen. Die blijken beide schaars. 

 
H.3   De zon gebruiken in Bujumbura / Burundi? 

In Burundi is elektriciteit schaars maar de prijs wordt voor de bevolking (voor zover deze 
toegang heeft tot elektriciteit) laag gehouden. Foto-voltaïsche zonnepanelen zouden een 
uitkomst bieden, juist ook daar waar nog geen elektriciteit is en men zich nu behelpt met 
olielampen en aggregaten. 
Hoewel de technische mogelijkheden overweldigend zijn, is toch het grote probleem 
“waar halen we het geld vandaan?”. Alleen met geld van externe sponsors lijken er pro-
jecten van de grond te kunnen komen. 

 
H.4   Energiebesparing in een appartementencomplex bij Durrës / Albanië 

Albanië wordt geplaagd door een chronisch tekort aan elektriciteit. Het probleem van ie-
mand die appartementen wil exploiteren is dan ook “hoe kan ik aan bewoners een onon-
derbroken elektriciteitslevering garanderen?”. Als hij dat kan garanderen, raakt hij zijn 
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appartementen wel kwijt. Het probleem kan worden opgelost met een op accu’s geba-
seerd noodsysteem. Daarbij bestaat de mogelijkheid om additioneel gebruik te maken 
van zonnepanelen en eventueel windturbines. De extra kosten hiermee gemoeid maken 
dat men niet verder gaat dan de minimum noodvoorziening. 

 
H.5   Energie besparen in een metaalverwerkend bedrijf in Nederland 

Een metaalverwerkend bedrijf wil energie besparen, als de terugverdientijd van investe-
ringen hoogstens twee jaar bedraagt. Een analyse laat zien dat enkele voorzieningen het 
energiegebruik (vooral elektriciteit) met 10 % reduceren. Het bedrijf zal de voorzieningen 
treffen. 

 
H.6   Duurzame ontwikkeling in Ethiopië? 

Een niet energie gerelateerd probleem doet zich voor in Ethiopië. De lokale bevolking in 
het centrale merengebied kapt de laatste bomen om er houtskool van te maken. Daarna 
resteert er een dorre vlakte waar geen gewas meer op verbouwd kan worden. In 1912 
was nog 40 % van het oppervlak met bos bedekt. In 2008 was dat nog maar 3%. De be-
volking van Ethiopië groeit van 80 miljoen in 2008 tot naar verwachting 170 miljoen in 
2050. 

 
H.7   Leefbaarheid in de veenkoloniën 

Dit voorbeeld laat zien hoe het milieubewustzijn pas geruime tijd na de tweede wereld-
oorlog groeide. Aanvankelijk nam men milieu-overlast voor lief, wanneer dat werk en in-
komen betekende. Toen de problemen intensiveerden en men zich meer bewust werd 
van de schadelijke gevolgen, nam men maatregelen om de nadelige gevolgen te beper-
ken. Daaraan moest vaak de overheid bijdragen, maar het werkte wel. Het ging dan ook 
om problemen in de sfeer van “leefbaarheid”. 

 
H.8   Convenanten in China 

Dit voorbeeld laat zien hoe een methode van aanpak die in Nederland succesvol bleek, 
niet kan worden overgenomen in een land als China met een andere cultuur en met een 
historie van vele eeuwen centraal geleid bestuur, waarvan de laatste 60 jaar communis-
tisch. 
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(A) Kroniek van het milieu 
 
Deze lijst werd samengesteld op basis van verschillende bronnen. Ze is bijgevoegd ter illu-
stratie en als referentiemateriaal. 
 
1803 • Malthus publiceert zijn “An essay on the principles of population” 
 
1836 • Ralph Waldo Emerson (USA) publiceert zijn boek “Nature”, gericht tegen het onge- 
  controleerd kappen van bossen. 
 
1892 • De Siera Club, wordt opgericht in de USA, geïnspireerd door de ideeën over natuur- 
  bescherming van Emerson en Thoreau (Walden Pont). Het werd de eerste milieu- 
  organisatie ter wereld. De organisatie bestaat tot op de dag van vandaag. 
 
1896 • De Zweedse wetenschapper Svante Arrhenius berekent atmosferische temperatuur- 
  stijging van 5 – 6 oC, bij verdubbeling van CO2-concentratie. 
 
1935 • In Hitler-Duitsland wordt de “Naturschutzgesetz” van kracht. Een vroege vorm van 
  wettelijk geregelde natuurbescherming. 
 
1938 • De Brit Guy Steward Callendar neemt aan dat de concentratie van CO2 in de atmos- 
  feer al is gestegen door verbranding van fossiele brandstoffen en berekent de 
  opwarming. 
 
1957 • De Amerikaan Roger Revelle en de Oostenrijker Hans Suess concluderen dat de 
  oceanen niet alle CO2 kunnen opnemen. De Amerikaan David Keeling begint met het 
  monitoren van CO2 in de atmosfeer en vindt al snel een jaarlijkse toename. 
 
1959 • Eerste aardgasvondst in Slochteren. 
 
1961 • World Wildlife Fund (WWF) opgericht op 1 september. 
 
1962 • Publicatie van het boek “Silent Spring” (stille lente) van de Amerikaanse biologe 
  Rachel Louise Carson. 
 
1963 • Ontdekking van “gasbel” in Slochteren. 
 
1965 • Nederlandse SO2-emissies lopen op tot 1 Mton/jaar. 
 
1967 • De olietanker Torrey Canyon strandt in ZW Engeland en verliest 117.000 ton ruwe 
  olie. 
 • De Zweedse bodemdeskundige S. Odèn publiceert de resultaten van wetenschappe- 
  lijk onderzoek naar zure regen. De discussies die daarna ontstaan, leiden ertoe dat 
  zure regen als milieuprobleem erkend wordt. 
 • Natuurbeschermingswet in werking (15 november). 
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1968 • Club van Rome opgericht. 
 • Wet gevaarlijke stoffen in werking. 
 
1969 • Eerste Kerncentrale in Dodewaard op 26 maart in gebruik gesteld (in 1997 werd de 
  kerncentrale stilgelegd). 
 • Wet verontreiniging oppervlaktewater in werking (13 november). 
 
1970 • Wet Verontreiniging Oppervlaktewateren. 
 • Wet inzake de luchtverontreiniging van kracht. KNMI betwijfelt juistheid van kooldioxi- 
  de theorie. 
 • De Zweedse meteoroloog Ber Bolin vraagt aandacht voor het Broeikaseffect in de 
  Scientific American. 
 
1971 • Oprichting van DGMH (Directoraat Generaal Milieu Hygiëne) bij nieuw ministerie van 
  VoMil. 
 • Advies van Gezondheidsraad over SO2-grenswaarden. 
 • John Forrester publiceert zijn computermodel “World Dynamics” dat de basis zal 
  vormen van het later door de Club van Rome gepubliceerde rapport “Limits to 
  Growth”. 
 
1972 • Internationale organisatie “Greenpeace” opgericht. 
 • Publicatie rapport van de Club van Rome: Limits to growth. 
 • UNEP, United Nations Environment Program opgericht. 
 • Urgentienota Milieuhygiëne uitgebracht. 
 • UN Conferentie over het Menselijk Leefmilieu in Stockholm (5-16 juni). 
 
1972/1973 
 • Olieboycot/crisis van Arabische olieproducenten. 
 
1973 • Autoloze zondagen in verband met de oliecrisis. 
 • Ingebruikstelling landelijk meetnet luchtverontreiniging. 

• Schumacher publiceert zijn boek “Small is beautiful. 
 
1974 • Eerste Energienota verschijnt (diversificatie en besparing). 
 • Besluit zwavelgehalte brandstoffen (WLV) van kracht. 
 • Roefie Hueting promoveert in Groningen op het onderwerp “Nieuwe schaarste en 
  economische groei”. 
 
1976 • Fabriek van ICMESA nabij Seveso veroorzaakt dioxine ramp (Italië, 10 juli). 
 • IMP Lucht 1976-1980 (SO2-plafond van 0,5 Mton). 
 • KNMI ontwikkelt energiebalans-klimaatmodel. 
 
1977 • Wet Chemische Afvalstoffen in werking. Deze zal in 1993 opgaan in de “Wet Milieu- 
  beheer”. 
 • Wet Verontreiniging Zeewater in werking. 
 • OESO-rapport over grensoverschrijdende luchtverontreiniging. 
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 • Vermeulen publiceert over het verband tussen luchtverontreiniging en de zuurgraad 
  van neerslag. 

• William D. Nordhaus wijst in een artikel in The American Economic Review op het 
 gevaar van globale opwarming door het verbranden van brandstoffen. Vervolgens 
 wijdt de New York Times een serie artikelen hier aan. 

 
1978 • Voor de kust van Bretange loopt de Amoco Cadiz op 16 maart vast en ruim 230.000 
  ton ruwe olie loopt in zee. 
 • WMO kondigt onderzoeksprogramma voor klimaatverandering aan. 
 • Tweede Kamer stelt vragen over CO2-probleem.  
 
1979 • Eerste Wereldklimaat Conferentie te Genève. Verdrag van Genève over grensover- 
  schrijdende luchtverontreiniging. 
 • Tweede Oliecrisis door sterk gestegen prijzen. 
 • SO2-Beleidskaderplan (tweesporen: kwaliteitsdoelstellingen & emissie-eisen). 
 • In de Golf van Mexico explodeert het Sedeco 135-F boorplatform, waarna uit de 
  Ixtoc bron ca 480 miljoen liter olie ontsnapt. 
 
1980 • Verontreinigingen Volgermeerpolder komen aan het licht. 
 • Wet Geluidhinder in werking. 
 • Grote gifvondst in de bodem van Lekkerkerk (april). 
 • Nota Energiebeleid deel 2: Kolen (emissie-eis kolencentrales). 
 
1981 • Eerste berichten over “dass grosse Waldsterben”. 
 • Göteborg conferentie van milieuorganisaties over verzuring.  
 • De New York Times waarschuwt voor het broeikaseffect. 
 
1982 • RIV, TNO, ECN, KNMI en IMOU krijgen opdracht om onderzoek te doen naar her- 
  komst en transport van verzurende stoffen. 
 
1983 • Interimwet Bodemsanering in werking. 
 • Motie “De Boois”m.b.t. onderzoek en maatregelen op gebied van verzuring. IWACO- 
  verkenning van Nederlands verzuringsonderzoek. 
 • Eerste vitaliteitsonderzoek Staatsbosbeheer. 
 • De National Academy of Sciences (USA) zegt dat wetenschappers zich grote zorgen 
  maken over klimaatverandering. 
 • IMP Lucht 1984-1988 (zwaartepunt bij NOx- en NH3 (amoniak) bestrijding). 
 
1984 • In de nacht van 2 december ontsnapt door een lek in een ondergronds reservoir van 
  de Union-Carbide fabriek in Bhopal (Centraal-India) 40 ton giftig gas. 6000 mensen 
  sterven in de eerste week na de ramp.  
 • IMP Lucht 1985/1989. Bijstelling van voorgenomen verzuringsbeleid. 
 • ICNH-CIM notitie over CO2-probleem (drie sporen: bewustwording / onderzoek / 
  maatregelen) 
 
1985 • In Wenen wordt op 23 maart verdrag ter bescherming van de ozonlaag opgesteld. 



205 

 • Villach conference on Climate Change. 
 • RIVM ontstaat uit samenvoeging van RIV en IVA. 
 • DGMH start met Nationaal Milieubeleidsplan. 
 
1986 • Wet Milieugevaarlijke Stoffen wordt van kracht. 
 • De Zwitserse Chemiefabriek Sandoz gaat op 1 november in Basel in brand, waardoor 
  met bluswater schadelijke stoffen in de Rijn terecht komen en massale vissterfte ver- 
  oorzaakt. Nederland stopt gedurende twee weken de inname van drinkwater. 
 • Ramp met de kerncentrale van Chernobyl in de Oekraïne, op 26 april. 
 • CO2-probleem in regeringsverklaring. 
 
1987 • Convenant met de wasmiddelenindustrie over stopzetten van gebruik van fosfaten in 
  wasmiddelen gesloten. 
 • Verschijnen van het Brundtland rapport (WCED): "Our common future". 
 • Wet Bodembescherming in werking. 
 • Besluit Emissie Eisen Stookinstallaties (BEES) en Meststoffenwet van kracht. 
 • Conferentie Europese Milieu Ministers in Noordwijkerhout, in oktober. 
 • Motie Braams/Lansink m.b.t. maatregelen om gevolgen van het broeikaseffect tegen 
  te gaan. 
 • Het warmste jaar sinds temperatuurgegevens worden bijgehouden. 
 
1988 • Publicatie van “Zorgen voor Morgen” van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en 
  Milieuhygiëne. 
 • Toronto conference on Ozone effects and Climate Change. 
 • Oprichting van het Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), door de 
  World Meteorological Organization. 
 • Kersttoespraak Koningin Beatrix: “Langzaam sterft de aarde en wordt het onvoorstel- 
  bare einde - van het leven zèlf - tòch voorstelbaar. Wat wij thans meemaken is niet de 
  vernietiging van de aarde in één klap, maar in een stil drama (…)”  
 
1989 • Ministers conferentie, Noordwijk(erhout) over het broeikaseffect. 
 • De Minister van Landbouw Natuurbeheer en Visserij presenteert op 18 mei het 
  Natuurbeleidsplan waarin onder andere de Ecologische Hoofdstructuur is vastgesteld. 
 • De Exxon Valdez loopt op 24 maart de rotsen van de Prince William Bay in Alaska en 
  verliest 45.000 ton ruwe olie. 
 • Publicatie Nationaal Milieubeleidsplan NMP (met o.a. beperking van verzurende 
  emissies en CO2 emissiereductie). 
 
1990 • 2e Wereld Klimaat Conferentie, Genève. 
 • Nationaal Milieubeleidsplan + (NMP+) verschijnt. 
 • Publicatie Nota Energiebesparing. 
 • EU bereikt akkoord over stabilisatiedoelstelling CO2-emissies. 
 • IPCC brengt haar “First Assessment Report” uit en rapporteert een halve graad 
  Celsius temperatuurstijging.  
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1990/1991 
 • Golfoorlog (Irak, Koeweit, USA). Tijdens deze golfoorlog zijn in totaal 12 miljoen vaten 
  ruwe olie de Perzische Golf ingestroomd. 
 
1991 • 39 landen ondertekenen een protocol dat de exploitatie van delfstoffen op Antarctica 
  voor ten minste 50 jaar verbiedt. 
 • Nederlandse regering brengt “Nota Klimaatverandering” uit. 
 • Eerste Milieu Actie Plan (MAP) van de energiedistributiebedrijven. 
 
1992 • Zijlstra (Eerste Kamer) betwijfelt bestaan van het broeikaseffect. 
 • EG-habitatrichtlijn in werking getreden. Richtlijn van de Raad van de Europese 
  Gemeenschappen van 21 mei 1992 inzake de instandhouding van natuurlijke en 
  halfnatuurlijke habitats en wilde flora en fauna. 
 • UNCED conferentie in Rio de Janeiro, Internationale Verdrag inzake de Biologische 
  Diversiteit. De doelstelling is het behoud van biodiversiteit. 
 • UNFCCC (klimaat-) verdrag voor ondertekening geopend. Industrielanden beloven 
  het voortouw te zullen nemen bij de aanpak van het broeikaseffect. 
 • Commissie Wolfson brengt rapport uit over regulerende energieheffing. 
 
1993 • Wet Milieubeheer in werking. 
 • Nationaal Milieubeleidsplan 2 (NMP-2) verschijnt. 
 • Evaluaties van het Klimaat- en het energiebesparingsbeleid. 
 • Derde Milieuverkenning van het RIVM. 
 • Vervolgnota Energiebesparing (geen CO2-doelstelling voor periode na 2000, 
  verlaging van efficiency-verbeteringsdoelstelling).  
 
1994 • Tweede Kamer akkoord met klimaat- en besparingsbeleid, NMP2 en Vervolgnota 
  Energiebesparing. 
 • UNFCCC treedt in werking. 
 
1995 • IPCC publiceert haar “Second Assessment Report”. 
 • Shell oppert plan om het Brent Spar olie-opslag-eiland te laten afzinken in de zee. 
 • Het warmste jaar ooit, sinds de registratie van temperaturen begon. 
 
1996 • Nederlandse regering brengt “Derde Energienota” uit. 
 
1997 • VN-conferentie over klimaatsverandering (broeikaseffect) in Kyoto. Kyoto protocol 
  vastgesteld (november). Het ligt vanaf dat moment open voor ratificering. 
 • Nota Milieu en Economie – op weg naar een duurzame economie – verschijnt  
  (boegbeelden, ontkoppeling). 
 
1998 • Energiebesparingsnota verschijnt. 
 • Nationaal Milieubeleidsplan 3 verschijnt. 
 • Weer een jaar met een temperatuurrecord. Warmste decennium sinds met metingen 
  werd begonnen. 
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1999 • Energie-intensieve bedrijven in Nederland sluiten Benchmark Convenant met 
  ministeries van VROM en EZ. 
 • De Maltese olietanker Erika verliest op 12 december 15.000 ton olie voor de Bretonse 
  kust. Zeshonderd kilometer kust raakte besmeurd en tienduizenden zeevogels 
  stierven. 
 
2001 • IPCC brengt haar Third Assessment Report (TAR) uit. 
 • De VS besluiten definitief het Kyoto Protocol te verwerpen (kost teveel). 
 
2002 • UN conferentie over “Sustainable Development” in Johannesburg. 
 • Nationaal Beleidsplan 4 – Een wereld en een wil – verschijnt (transities). 
 • EU en Japan ratificeren Kyoto Protocol. 
 • Opnieuw een uitzonderlijk warm jaar (warmste na 1998, hittegolf in Europa). 
 
2004 • CPB meldt dat er de komende decennia geen tekort aan energie dreigt. 
 • Rusland ratificeert het Kyoto Protocol, waarna het protocol in 2005 in werking treedt. 
 
2005 • Eerste periode van Europees CO2-emissiehandelsysteem start. Loopt t/m 2007. 
 • Het Kyoto Protocol wordt op 16 februari van kracht. Voorwaarde hiervoor was onder 
  meer dat de emissie van koolstofdioxide van de ratificerende industrielanden in 1990 
  tenminste 55% was van de totale koolstofdioxide-emissie van alle industrielanden 
  bedroeg. Toen Rusland het verdrag op 5 november 2004 had geratificeerd, lag het 
  percentage op 61,6%. 
 • Jaar met uitzonderlijk veel orkanen (o.a. Katrina). 
 
2006 • Rapport van Nicholas Stern, waarin deze beweert dat het treffen van maatregelen ter

 stabilisering van concentratie broeikasgassen aanzienlijk goedkoper is dan de scha- 
  de die ontstaat als we alles zijn beloop laten.  
 • Is het warmste jaar ooit gemeten in NL (sinds de 300 jaar waarover men beschikt 
  over gegevens). 
 • Film van Al Gore: “An Inconvenient Truth”. 
 
2007 • IPPC geeft haar 4e Assessment Report (AR4) uit. Daarin wordt de laatste twijfel weg- 
  genomen aan de bijdrage van de mens aan het broeikaseffect. Die conclusie wordt 
  intussen nauwelijks nog weersproken. 
 • EU bereikt akkoord over 20% reductie (t.o.v. 1990) van CO2-emissie en 20% duur- 
  zame energie in 2020. 
 
2008 • Tweede periode (2008-2012) van Europees CO2-emissiehandelsysteem start. 
 • In de loop van 2008 ontwikkelt zich een financiële crisis, waardoor de productie 
  (en consumptie) in vooral de ontwikkelde landen met wel 10% terugvalt.  
 
2009 • Tijdens de UNFCCC conferentie in Kopenhagen lukte het niet om overeenstemming 
  te bereiken over voortzetting van het internationale klimaatbeleid, na het aflopen van 
  de periode van het Kyoto Protocol (2012). 
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2010  • In de Golf van Mexico ontstaat grootschalige olielekkage (ca 50.000 vaten per dag) 
  na het exploderen en zinken van het drijvende boorplatform “Deepwater Horizon”, 
  op 20 april 2010. Als de lekkage na 100 dagen wordt gestopt is een totaal van 
  bijna 800 miljoen liter olie ontsnapt. 
 
 
 
Overzicht van opeenvolgende Milieuministers in Nede rland 
 

� VOMIL 1971 – 1973  L.B.J. Stuyt / van Reij 
� VOMIL 1973 – 1977  I. Vorrink 
� VOMIL 1977 – 1981  L. Ginjaar 
� VOMIL 1981 – 1982  M.H.M.F. Gardeniers 
� VROM 1982 – 1986  P. Winsemius 
� VROM 1986 – 1989  E.H. Th. M. Nijpels 
� VROM 1989 – 1994  J.G.M. Alders 
� VROM 1994 – 1998  M. de Boer 
� VROM 1998 – 2002  J.P. Pronk 
� VROM/DGM 2002 – 2006 P. van Geel (staatssecretaris) 
� VROM 2006 – 2007  P. Winsemius 
� VROM/R&M 2006 – 2010  J. M. Cramer 
� VROM/R&M 2010 –   J.C. Huizinga 
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(B) Milieu en klimaat in 20 jaar krantenartikelen ( 1990 t/m 2010 36) 
 
Vanaf het jaar 1990 heb ik artikelen bijgehouden over milieu en klimaatverandering. Daarbij 
heb ik vooral geput uit kranten en tijdschriften die ik zelf las (NRC, Elsevier en na 1998 
Stromen, tot 2005) en incidenteel gebruik gemaakt van andere bronnen die mijn pad kruisten 
of waarop anderen mij attent maakten. Het totale aantal artikelen beloopt ruim 1300. Van 
artikelen met een min of meer gelijkluidende strekking werd telkens het meest informatieve 
artikel bewaard. 
De bewuste artikelen zijn (oorspronkelijk of in kopie vorm) bewaard in mappen, per periode. 
Alle artikelen zijn opgenomen in een database. Daarin zijn voor elk artikel de volgende ken-
merken vastgelegd: 

• datum van verschijnen 
• bron 
• auteur 
• titel 
• korte beschrijving 
• prioriteitscode (1= max, 5= min) 
• trefwoorden 

 
Zo werd het mogelijk om snel onderwerpen op te zoeken, maar vooral ook om op bepaalde 
thema’s een doorsnede te maken van wat daarover in de loop van 17 jaar in de tijdschriften 
is verschenen. Na een globale survey, koos ik voor de volgende doorsnijdende thema’s: 
 

1. Bevolkingsontwikkeling 
2. Milieu-perceptie 
3. Milieu-ethiek 
4. Milieu-economie 
5. Klimaatontwikkeling 
6. Kyoto Protocol 
7. Milieu- en klimaatsceptici 
8. Energie-overvloed/schaarste 
9. Energie sector 
10. Kabinetsbeleid 

 
In het navolgende geef ik van al deze onderwerpen een impressie, afgeleid uit al deze ruim 
1100 artikelen. Daarna volgt telkens een opsomming van enkele voor het bewuste onder-
werp aansprekende artikelen.  
 
 
B.1 – Bevolkingsontwikkeling (BO) 
In de periode, voorafgaande aan 1990, werd regelmatig het risico en de effecten van “over-
bevolking” aan de orde gesteld. 

                                                 
36 De artikelen van 2010 beslaan alleen de eerste helft van dat jaar 
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Het is opvallend te zien hoe na 1990 dit thema nog slechts sporadisch naar voren wordt ge-
bracht als onderliggende oorzaak van milieuproblemen. Er lijkt een taboe op te liggen. Hoe 
zou dat te verklaren zijn? 
Een mogelijke verklaring zou kunnen zijn dat men het probleem wel kan signaleren, maar dat 
het vrijwel onmogelijk is om aan te geven hoe bevolkingsontwikkeling kan worden gestuurd. 
Alleen China, met zijn één-kind politiek, lijkt daarop te willen sturen. Ondanks deze politiek 
groeit de bevolking van China overigens nog steeds, zij het niet zo snel als in bijvoorbeeld 
India. In westerse landen (en in vele andere landen) wordt een dergelijke politiek niet gezien 
als een voorbeeld om na te volgen. 
Ontwikkelde landen belanden overigens al zonder daarop gericht beleid in een situatie van 
stabilisatie, of zelfs krimp (Oost Europa), van hun bevolking. 
Politici hebben de neiging om alleen maar aandacht te besteden aan problemen waarvoor ze 
ook een oplossing zien en deze tot politieke actie kunnen uitwerken. 
Wellicht is het ontbreken van dit perspectief de reden om dit onderwerp te mijden. Het hele 
onderwerp “bevolkingsontwikkeling in relatie tot milieuproblematiek” komt slechts 3 maal 
voor en dan nog wordt het aan de orde gesteld door oudere auteurs, die ook al actief waren 
toen het onderwerp nog niet taboe was. 
Toch is wat ze zeggen zeker relevant voor de verklaring van (een deel van) de milieuproble-
men waar we tegen aan lopen, namelijk milieubelasting volgt uit het product van aantal con-
sumenten x omvang van hun consumptie (Ehrlich & Holdren, 1971). 
In 1967 onderschreven 30 landen binnen UN verband de volgende verklaring: 
The Universal Declaration of Human Rights describes the family as the natural and funda-
mental unit of society. It follows that any choice and decision with regard to the size of the 
family must irrevocably rest with the family itself, and cannot be made by anyone else (U 
Thant – Planet Parenthood News, No 168, February 1968, p3). 
Daarmee is bevolkingspolitiek voor veel landen definitief van de agenda verdwenen. De laat-
ste tijd wordt overigens weer vaker gewezen op de groeiende wereldbevolking, als basisoor-
zaak voor veel problemen van nu en in de toekomst. 
 

19900622 – NRC  - Tinbergen  - Zuinig met energie 

19901018 – Polyt.Wkblad - van Nifterik  - Groei wereldbevolking eist Marshalplan voor 

  energie 

19901023 – NRC  - Donkers  - De demografische val 

19911001 – Parool  - redactie  - Milieuvervuiling neemt toe 

19930810 – NRC  -  Adema  - De aarde is duurzaam uit het lood geraakt 

19950721 – NRC  - de Groot  - Het recht op voortplanting bedreigt de aarde 

19991009 – British Med. Jrnl  - Abbasi  - King in a Maverick style 

20020302 – NRC  - Egmond  - Vier wegen voor de wereld 

20050825 – NRC  - Hartog  - Bevolkingsomvang moet omlaag 

20080122 – NRC  - Caroline de Gruyter  - Kindersterfte na 1990 met kwart gedaald 

20080126 – NRC  - John Gray  - Een wereld met minder mensen is het beste 

  recept tegen een dreigende klimaatramp 

20080228 – NRC  - Marcel ad Brugh - Dagelijks brood voor velen niet meer te 

  betalen 

20080510 – NRC  -  Roel Janssen  - Het is 'onze hamburgers' of 'hun kinderen' 

20090717 – NRC   - Naima Elmaslouhi - Ik zou toch in een gammel bootje richting 
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  Europa stappen 

20090815 – Elsevier  - José van der Sman - Mensen tellen is lastig 

20091014 – NRC  - redactie  - Wereld moet meer voedsel produceren 

20100520 – NRC  - Dirk Vlasblom  - Deze volksbeving duurt maar even 

 

 

B.2 - Milieuperceptie (MP) 
De aandacht voor milieuproblematiek schommelt sterk met de tijd. Een milieu calamiteit 
(Chernobyl), een acute bedreiging van de grondstoffenvoorziening (Golf-oorlog), een gezag-
hebbend rapport, of andere publiciteitsvorm (Our Common Future, United Nations-
WECD,1987), An Inconvenient Truth (Gore, 2005)) kunnen de publieke aandacht voor mili-
euzaken een impuls geven. Die blijkt echter in de loop van enkele jaren geleidelijk weer af te 
zwakken. Al in 1994, 3 jaar na de Golfoorlog - die mensen bewust maakte van de mogelijk-
heid van nieuwe olieschaarste - verscheen een artikel “Moe van het Milieu” (19941231 – 
Westerman). Als vervolgens andere politieke realiteiten de aandacht opvragen (openbare 
veiligheid, werkgelegenheid), schuift het milieu snel naar achteren als publieke en dus poli-
tieke prioriteit. 
Het is opvallend te zien hoe een instituut als het International Energy Agency (Hensen, 2007: 
Bereiken van klimaatdoelen verder weg dan ooit) de laatste jaren steevast wijst op de onge-
breidelde groei van het wereldgebruik van fossiele brandstoffen, zonder dat deze rapporten 
enige impact hebben op publieke opinie of de politiek. 
De film van Al Gore (An Inconvenient Truth) heeft het klimaat wel weer sterk onder de aan-
dacht gebracht. Er wordt veel over gesproken. Energiestatistiek laat echter zien dat er zich 
vooralsnog geen trendbreuk aftekent. 
De toenemende aandacht wordt wel weerspiegeld in de aantallen artikelen per jaar. In de 
periode 1990 – 2004 schommelde het aantal artikelen per jaar tussen 15 en 35. Vanaf 2005 
zien we een stijging: 2005 – 61, 2006 – 86, 2007 – 202. 
 

19910316 – Vrij Nederland - Koedijk      - Waar bleef het milieu in de politiek? 

19940319 – NRC  - de Ruiter      - Milieu is geen mode-artikel meer 

19941231 – NRC  - Westerman      - Moe van het milieu 

19970710 – NRC   - redactie      - Steeds minder burgers hechten aan het milieu 

19971215 – NRC  - redactie      - Milieuclubs krijgen er 120.000 nieuwe leden bij 

20041227 – NRC  - redactie      - Milieuclubs zien aanhang dalen 

20070120 – NRC  - Albers       - Het milieu is in, dankzij Al Gore 

20090612 – NRC  - redactie      - Nederland is niet zo bezorgd om klimaat 

20091010 – AD   - Kortekaas      - Oproep tot verbod op verwarming horecaterras 

20091214 – NRC  - Beunders      - Milieubewustzijn kun je niet afdwingen 

20100602 – NRC  - Arjen Schreuder   - Duurzaamheid is belangrijk, maar nu even niet 

20100612 – Trouw  - Janne Chaudron  - Het klimaat staat in de wereld op een laag pitje 

 
 
B.3 – Milieu-ethiek (ME) 
De basis voor het hedendaagse duurzaamheidsdenken wordt gelegd door het Brundtland-
rapport “Our Common Future” (United Nations-WECD,1987). Daarin wordt het principe van 
duurzame ontwikkeling als volgt verwoord “Duurzame ontwikkeling is een ontwikkeling waar-
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bij wij in onze behoeften kunnen voorzien, zonder de mogelijkheden van toekomstige gene-
raties om in hun behoeften te voorzien aan te tasten”. Hoewel op deze regel kritiek mogelijk 
is (Zijn “behoeften” wel af te bakenen?, Loop je niet tegen fundamentele grenzen aan?, Is 
een stabiele situatie geen illusie?, Zijn er andere andere oplossingen denkbaar? Bijvoorbeeld 
“afzien van voortplanting”), vormt deze regel tóch het uitgangspunt voor het beleid in de 
daaropvolgende jaren. 
Bijna alle auteurs gaan er dus van uit dat zorg voor de levensomstandigheden van toekom-
stige generaties ons huidige gedrag zou moeten (bij)sturen. Dominique Bourg (Bourg, 2007) 
gaat zover dat hij stelt dat ethische regel “behandel anderen zoals je zelf behandeld zou wil-
len worden” niet voldoende is. Het begrip “anderen” dient zich uit te strekken tot zij die nu 
buiten onze waarneming vallen en tot toekomstige generaties. 
Economische prijsstelling kan de rol van een ethische basis niet vormen. De rol van de eco-
nomie is immers “maximale behoeftebevrediging tegen minimale inspanning/kosten. Ook van 
Nieuwstadt (Nieuwstadt, 2007) beweert dat “marktgedrag” geen antwoord geeft op ethische 
vragen. 
Luttikhuis (Luttikhuis, 2007) stelt de vraag “hoe leggen we onszelf beperkingen op in een 
maatschappij die is gericht op het verwerven van zoveel mogelijk individuele voordelen?”. 
Van der Werken (Werken, 2007) vindt dat een moreel oordeel over kernenergie niet mogelijk 
is. De moraal wordt gedicteerd door het principe van Solidariteit (Wal, 2006).  
Er is niemand die de ethische regel “behandel anderen zoals je zelf behandeld zou willen 
worden” beperkt tot de kring waarmee die vorm van wederkerigheid ook inderdaad kan wor-
den bereikt (al is het maar “in principe”). 
Eén auteur (van der Wal) merkt op dat we maar snel alle olie moeten op consumeren, want 
dan komt de milieucatastrofe sneller en kunnen we hem beter het hoofd bieden (!). 
 

19920925 – NRC - Peters     - Dubbele moraal - Begint een beter milieu 

    bij jezelf? 

19960118 – NRC - redactie    - Nederlander wil voor beter milieu geen 

    hogere lasten 

20020821 – NRC - Hazen    - Duurzaamheid is te ver opgerekt 

20060513 – NRC - Friendman    - De onvrijheid in de wereld neemt toe 

    naarmate de olie duurder wordt 

20070600 – Research EU - Dominique Bourg   - Towards a planet-wide ethic 

20070700 – Filosofie Magazine - van der Werken   - Geen Russische roulette met belangen van 

    toekomstige generaties 

20070721 – NRC - van Nieuwstadt   - Economisch klimaat - Milieupolitiek laat 

    zich lastig doorrekenen 

20071124 – NRC - Luttikhuis    - Vraag is: wanneer hebben we genoeg? 

20071207 – Financial Times Dld - Wolf    - Schocktherapie 

20080125 – NRC  - Philip de Witt Wijnen - Een beter milieu begint bij anderen 

20080328 – NRC  - Menno Lievers - De moraal valt niet te berekenen 

20081014 – NRC  - Louise O. Fresco - Over graaien en groeien 

20090707 – NRC  - Louise O. Fresco - Een ongemakkelijke waarheid 

20100227 – NRC  - Ellen de Bruin - Statusgevoelige koper is vooral milieube- 

      wust als anderen het zien 
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B.4 - Milieu-economie (EC) 
Signalen dat onze algemeen geaccepteerde economische principes ons sturen in de richting 
van toenemende milieuschade (Hueting o.a.) nemen geleidelijk aan af in frequentie en inten-
siteit over de beschouwde periode. 
Het algemeen omarmde dogma is dat economische groei “goed” is en werkloosheid tegen 
gaat. Het lijkt er steeds meer op dat ethische principes plaats gaan maken voor economische 
afwegingen. 
 
Het aantal momenten waarop “milieu” het moet afleggen tegen economische principes 
neemt toe: 

• Bush regering wijst ‘Kyoto’ af (2001: schade aan de economie). 
• EU discussies over “energieheffing” (verslechtering van concurrentiepositie). 
• Discussies rondom de overlast versus de economische belangen van Schiphol. 
• Verzet tegen “kostbare” maatregelen voor energiezuinig wonen. 

 
Er wordt weliswaar met financiële prikkels gestuurd (subsidies, heffingen en belastingcom-
pensatie) maar verschillende auteurs betwisten de effectiviteit van deze beleidsinstrumenten: 
subsidies betreffen vaak maatregelen die men ook zonder subsidie wel genomen zou heb-
ben, of het niveau van subsidie is zo laag dat er vrijwel geen gebruik van wordt gemaakt. 
Heffingen blijven beperkt (de prijsinvloed van bijvoorbeeld olieprijsschommelingen is aan-
zienlijk sterker) en belangrijke (lobby) groepen blijven er van gevrijwaard. 
 
Het rapport van Stern (Stern, 2006) is een poging om gewenst gedrag te bepleiten, binnen 
de kaders van het economisch denken. Het lijkt vooralsnog niet tot enige aanpassing te lei-
den in gedrag, noch in beleid. 
 

19901224 – NRC - Hueting  - De schadeposten van Schiphol 

19920305 – Polyt. Weekblad - van Nifterik  - Hogere brandstofheffing zal economie in VS 

      ontwrichten 

19960302 – Volkskrant - Aarden  - Het wringt tussen economie en milieu 

19970802 – NRC - Hueting  - Groei van de productie is gevaar voor het 

      milieu 

19980203 – NRC - van Dieren  - Vrije markt blijkt ramp voor het milieu 

19991221 – NRC - de Bruyn  - Milieu en economie zullen vaker botsen 

20051206 – National Post (Can) - Corcoran  - Growth trumps climate change 

20060215 – NRC - Schreuder  - Breed verzet tegen zuinige woning 

20060225 – Elsevier - van Rijswijk  - Economische XTC 

20060412 – NRC - Schreuder  - Milieunormen aangepast voor groei Schiphol 

20061025 – NRC - Brugh   - EU-lidstaten zijn gul met emissierechten 

20070217 – NRC - ANP   - Lufthansa wil niet minderen met CO2 

20070501 – NRC - ANP   - Vervoer passagiers in luchtvaart stijgt 

20071102 – NRC - Weijer  - Industriebelangen boven Kyoto-doel gesteld 

20080707 – NRC  - Schreuder - Europa is bang voor oneerlijke concurrentie 

20080913 – NRC  - Reuters - Klimaatbelasting slecht voor Canada 

20081030 – NRC  - redactie - Rekenkamer: duurzaam vissen mislukt 
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20090206 – NRC  - redactie - Vliegtaks mogelijk afgeschaft 

20090522 – NRC  - redactie - Crisis op langere termijn slecht voor 

      milieumaatregelen 

20090627 – NRC  - ANP - Advies: minder haring vissen 

20090923 – NRC  - Luttikhuis - Klimaatverdrag werkt alleen als het de 

     betrokkenen ook iets oplevert 

20091207 – NRC  - Luttikhuis - In Kopenhagen gaat het vooral om geld 

20100619 – NRC  - redactie - Klant vindt duurzaam hout te duur 

 

 

B.5 – Klimaatontwikkeling (KO) 
In het begin van de jaren 90 bestond er nog veel onzekerheid over het wel of niet optreden 
van ‘global warming’. 
Sceptici kiezen voor de frontale aanval: 

• Er is geen sprake van klimaatverandering 
• Als het klimaat dan toch veranderingen laat zien, komt dat niet door de mens, maar 

door een waaier van andere (natuurlijke) ‘oorzaken’ (waarvan ‘zonnevlekken’ het 
meest wordt genoemd). 

 
De signalen dat het gemiddelde klimaat op aarde warmer wordt nemen echter toe in frequen-
tie en intensiteit: 

• ijskappen op Groenland en de polen smelten 
• gletsjers krimpen (het snelst op het Plateau van Tibet) 
• zeespiegel stijgt (t.g.v. het afsmelten van de massa landijs en thermische uitzetting 

van het water in de wereldzeeën) 
• groeiseizoen verlengt 
• soorten planten en dieren schuiven op met klimaatzones 
• extreme weersomstandigheden (tornado’s, droogte, extreme regenval) 

 
In de loop der tijd neemt het aantal sceptici af dat volhoudt dat het klimaat niet warmer wordt. 
De nadruk komt meer te liggen op het ontkennen dat menselijk handelen er (mede) de oor-
zaak van is. Wat drijft hen toch? 
 
De meerderheid van de bevolking (van ontwikkelde landen) echter heeft rond 2005 het beeld 
van een opwarmend klimaat wel geaccepteerd en ook de notie dat dit komt door “menselijk 
handelen” raakt geaccepteerd (in Nederland). In een groot deel van de wereld echter (China, 
India, Afrika, waar men bezig is of het hoofd boven water te houden, of de eerste stappen zet 
in de richting van de consumptiemaatschappij zoals wij die kennen) blijft het onderwerp laag 
op de prioriteitenlijst staan. 
Vooral in Europese landen bestaat de neiging om iets tegen de klimaatverandering te willen 
ondernemen, vooral na de alarmerende film van Al Gore (“An Inconvenient Truth”, Gore 
2005). Het lijkt op het begin van de jaren 90, toen er ook een golf van milieubewustzijn over 
Nederland sloeg (“Een beter milieu begint bij jezelf”). 
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Het gaat echter vaak om cosmetische zaken als ‘spaarlampen’ en de auto een keer laten 
staan. Het heeft wel enig effect, maar de algemene trend gaat onveranderd door (zie bijlage 
C, over ontwikkeling van energiegebruik en CO2-emissie). 
Na het jaar 2000 kan eigenlijk niet meer ontkend worden dat het klimaat verandert. In Europa 
lijkt hierover intussen consensus te ontstaan. Nog enkele sceptici (als Hans Labohm en Si-
mon Rozendaal) ontkennen globale opwarming, maar andere klimaatsceptici gaan over op 
het standpunt dat de verandering niet door de mens wordt veroorzaakt (of versterkt), maar 
door: 

• zonnevlekken 
• natuurlijke variabiliteit 
• oceaanstromingen (El Niňo) 
• kosmische straling 

 
Andere argumenten die sceptici naar voren brengen zijn: 

• De effecten van Klimaatverandering vallen erg mee 
• Er zijn ook positieve effecten 
• Er zijn belangrijker problemen waar we onze inspanning op moeten richten 

 
In 2007 neemt het aantal alarmerende berichten toe, dat ontwikkelingen steeds sneller gaan. 
Zeker na de film van Al Gore wordt klimaatverandering een hype. Bedrijven adverteren met 
klimaatneutrale producten en iedereen belijdt met de mond dat hij/zij zich klimaatvriendelijk 
gedraagt, overigens zonder hun gedrag wezenlijk aan te passen. Het begrip “klimaatvriende-
lijk” wordt gemakkelijk op allerlei toch vervuilende zaken “geplakt”, zoals auto’s en vliegrei-
zen met compenserende bomenaanplant. Men spreekt in dit verband ook wel van ’green-
wash’. 
 

19930318 – NRC - redactie - KNMI meet verandering van klimaat 

19940331 – NRC - Knip - Het broeikaseffect en de nieuwe ijstijd 

20030102 – NRC - redactie - Natuur op drift door vroege lentes 

20040821 – NRC - Luttikhuis - Merkt Europa al gevolgen van broeikaseffect? 

20041108 – NRC - Reuters - Noordpool snel veel warmer 

20060124 – NRC - redactie - Zeespiegel rijst almaar sneller 

20060217 – NRC - redactie - Gletsjers Groenland smelten steeds sneller 

20060324 – Volkskrant - van Calmthout - IJskap Groenland smelt rap 

20060517 – NRC - Meeus - Smeltende gletsjer Montana liegt niet 

20060907 – NRC - redactie - Meer methaan uit Siberisch moeras 

20060921 – NRC - redactie - Het landijs op Groenland verdwijnt steeds 

    sneller 

20061212 – NRC - redactie. - Noordpool is over 40 jaar in zomer ijsvrij 

20070129 – NRC - Knip - Het staat nu wel vast: het klimaat verandert 

20070316 – NRC - correspondent - Deze winter was warmste sinds 1880 

20070331 – NRC - Reuters - IJs smelt, dus quotum robbenjacht omlaag 

20070404 – China Daily - Huanxin  - Crops threatened by warm weather, drought 

20070522 – NRC - redactie - Uitstoot CO2 hoger dan ergste prognose 

20070604 – China Daily - Reuters - Western glaciers to disappear by 2100 

20070813 –China Daily - Shan - Key water source threatened 
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20070917 – NRC - Reuters - Noordpoolijs slinkt veel sneller dan 

    voorspeld 

20071002 – NRC - redactie - Zeeijs rond noordpool verdwijnt razendsnel 

20071200 – Delft Integraal - Riva - Smeltend Antarctica 

20071206 – NRC - redactie - Tropische klimaatgordel wordt breder 

20071213 – NRC - Knip - Noordpool in zomer 2013 ijsvrij 

20080129 – NRC  - red.wetenschap  - De ijskap op het Canadese Baffin Island 

      slinkt snel 

20080318 – NRC  - red.wetenschap  - Het ijs van de gletsjers smelt sneller- record 

      ijsverlies in 2006 

20081028 – NRC  - red.wetenschap  - Noordpoolijs was behalve minder, dit jaar 

      ook erg dun 

20081101 – NRC  - van der Helm - Franse vogels broeden noordelijker maar 

      klimaat haalt hen in 

20081220 – NRC  - redactie - Ook 2008 in toptien van warmste jaren 

20090122 – NRC  - redactie - Ook Zuidpool is warmer geworden 

20091119 – NRC  - red.wetenschap - IJs op Groenland smelt steeds sneller 

20091119 – NRC  - red.wetenschap - CO2-opname oceanen lijkt te gaan haperen 

20091127 – NRC  - Moerland - Grindelwald verliest zijn gletsjers 

20100729 – NRC  - Elske Schouten - Ze zijn net op tijd bij het ijs op de Puncak 

     Jaya 

 
 
B.6 - Kyoto Protocol (KP) 
Na de klimaatconferentie in 1992, in Rio de Janeiro, duurt het nog 5 jaar voor een protocol 
(Kyoto Protocol) is uitgewerkt, gericht op een internationale reductie van de uitstoot van CO2 
als belangrijkste broeikasgas en van 5 andere gassen die ook het broeikaseffect versterken. 
Dat protocol is intussen aangevuld met secundaire thema’s die afleiden van waarom het pri-
mair was begonnen (reductie van de uitstoot van kooldioxide), en die het beeld dreigen te 
vertroebelen: 

• “overige broeikasgassen” (methaan CH4, lachgas N2O, CFC’s, PFC’s en SF6)  
• landgebruik (LULUCF) 
• emissiehandel (JI, CDM, en IET) 
• complexe monitoring 
• adaptatie (om effecten van optredende klimaatverandering op te vangen) 

 
Zo zijn er al veel “escape routes” aangebracht, tegen de tijd dat het protocol (in 1997) wordt 
vastgesteld. Ook de verdere uitwerking van details, zoals monitoring methodiek en sancties, 
zal nog jaren vergen. Sancties op het niet tijdig of niet correct rapporteren, of het niet realise-
ren van de afgesproken doelen, worden overeengekomen, maar zijn zwak. 
Het duurt vervolgens nog bijna 8 jaar (tot febr. 2005) voor het protocol in werking treedt, na 
de ratificatie ervan door Rusland.  
 
Veel tijd gaat zitten in onderhandeling over verhandelbare reductie eenheden van bijvoor-
beeld Oost-Europese landen (hot-air). 
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In Nederland loopt een hooglopende discussie over de wel/niet haalbaarheid (economie) van 
de -6% doelstelling. Die zou zonder grootschalige inkoop van reductie-eenheden in het bui-
tenland (Oost Europa en ontwikkelingslanden) zeker niet gehaald worden. 
 
Ook nadat de USA en Australië het Kyoto Protocol aan de kant schoven (in 2002) gaat de 
EU  door. Men richt zich daarbij op “emissiehandel”. Merkwaardig hierbij is dat toen dit con-
cept door USA werd voorgesteld, juist de EU zich hiertegen verzette, omdat men zich op het 
standpunt stelde dat landen zelf moeten reduceren en niet simpelweg reductie-eenheden 
“importeren” om vervolgens zelf niets te hoeven ondernemen. 
In 2005 start het EU systeem van emissiehandel. Al gauw (na 1 jaar) blijkt dat er meer rech-
ten zijn uitgedeeld dan wat deelnemende bedrijven feitelijk emitteren. De prijs van emissie-
rechten daalt daarop tot een irrelevant niveau. De meest waarschijnlijke verklaring voor dit 
fenomeen lijkt dat bedrijven er goed in slagen om stelselmatig de door hun gerapporteerde 
emissiehoeveelheden naar beneden bij te stellen. Hoe dat zij, de prijs van CO2 emissierech-
ten daalt tot dicht bij nul en het hele systeem blijkt weinig impact te hebben. Bij de volgende 
ronde heeft de EU strenger toegezien dat de toegekende rechten voor de periode 2008 t/m 
2012 leiden tot werkelijke krapte op de markt. De economische teruggang die in 2008 inzette 
zorgt er voor dat er intussen toch weer sprake is van een overschot, met als gevolg, blijvend 
lage prijzen en weinig incentives tot het treffen van maatregelen. 
 
Omstreeks 2005/2006 neemt het aantal publicaties toe waarin wordt verwacht dat bepaalde 
landen hun Kyoto doel niet gaan halen. De discrepanties zijn hier en daar dan ook wel erg 
groot (bijvoorbeeld Canada +30% versus – 6% doel). 
In 2009 tekent zich weer een stijging van het aantal artikelen af. Die hangt vermoedelijk sa-
men met de UNFCCC conferentie in december van dat jaar, in Kopenhagen. Daarin zou 
overeenstemming moeten worden bereikt over het vervolg op het Kyoto Protocol, dat in 2012 
afloopt. In de aanloop naar deze conferentie en tijdens deze conferentie verschenen er weer 
veel artikelen van voor- en tegenstanders. De conferentie eindigde echter zonder uitzicht op 
een nieuwe overeenkomst. 
 
19971104 – NRC - Giebels  - Kyoto-doelstelling onmogelijk 

19971210 – NRC - van der Lugt  - Amerikanen ruziën in Kyoto 

20001125 – NRC - redactie  - Klimaattop zonder beoogd akkoord 

20010229 – NRC - Luttikhuis  - Waarom Bush van Kyoto af wil 

20010702 – NRC - correspondent - Ook Japan laat verdrag Kyoto over klimaat 

       los 

20010723 – NRC - redactie  - Alsnog akkoord over 'Kyoto' 

20020321 – NRC - redactie  - Nakomen 'Kyoto' lijkt niet haalbaar 

20020831 – NRC - Reuters  - Rusland aarzelt over ratificatie Kyoto 

       Protocol 

20030507 – NRC - redactie  - Europa leeft milieunorm Kyoto niet na 

20031004 – NRC - Luttikhuis  - Lot van 'Kyoto' ligt in handen van Poetin 

20031203 – NRC - Luttikhuis  - Rusland pokert met Europa over Kyoto 

20040327 – NRC - Reuters  - Schröder twijfelt over Kyoto-verdrag 

20040904 – NRC - Godfroid  - Moskou accepteert "Kyoto"! 

20050216 – NRC - Hertsgaard  - Kyoto wordt van kracht - helaas, te laat 



 218 

20050305 – NRC - Knip   - Het internationale klimaatbeleid is een fiasco 

20050810 – NRC - van Kasteren  - Hoog tijd voor een alternatief voor 'Kyoto' 

20051206 – National Post (Can) - Stagnaro  - Europe mired in Kyoto deadlock 

20051208 – Volkskrant - ten Hoeve  - Klimaattop raakt in impasse 

20060215 – NRC - Heijne  - 'Kyoto’ is te laat en te weinig 

20070216 – NRC - redactie  - Klimaatakkoord bepleit voor 2009 

20070523 – NRC - Knip   - Gegevens over CO2 politiek gevoelig 

20070901 – NRC - Luttikhuis  - Nog geen zicht op vervolg "Kyoto" 

20071009 – NRC - Reuters  - Frankrijk haalt klimaatdoelen niet 

20071215 – Herald Tribune - Fuller   - Conference on climate seems near 

       agreement 

20080925 – NRC  - red.wetenschap .- Uitstoot van CO2 stijgt razendsnel 

20081118 – NRC  - Reuters - Landen voldoen niet aan 'Kyoto' 

20090709 – NRC  - AP, Reuters, AFP - Klimaatakkoord G8 kritisch ontvangen 

20091009 – NRC  - Luttikhuis - Jullie moeten betalen om bomen te laten 

       staan 

20091010 – NRC  - Reuters, AP, AFP - Top over klimaat: arm en rijk zeer verdeeld 

20091109 – NRC  - redactie - Geen akkoord G20 over klimaat 

20091116 – NRC  - de Rijk - CO2-reductie in buitenland is grote 

        klimaatzwendel 

20091128 – NRC  - Knip - Listigheden bij een klimaatbelofte 

20091212 – NRC  - Luttikhuis - Russisch CO2-recht bedreigt akkoord 

20091219 – NRC  - redactie - Akkoord over klimaat bevat vooral beloftes 

20100224 – NRC  - correspondent - China: klimaattop Mexico zal falen 

20100722 – NRC  - redactie - Na Kyoto-protocol dreigt een groot gat 

 
 
B.7 - Milieu-sceptici (SC) 
Gedurende de hele periode 1990 t/m 2009 laten milieu-sceptici van zich horen. Sommigen 
wijzen op indrukwekkende resultaten die zijn bereikt op het gebied van “leefbaarheid” en 
claimen - of suggereren - dat evenzo milieu-duurzaamheid beheersbaar zal blijken. Die ver-
gelijking gaat echter mank. 
Anderen ontkennen globale opwarming, of bagatelliseren de gevolgen er van. Weer anderen 
erkennen dat het klimaat verandert maar zien de mens niet als de veroorzaker er van. 
Natuurlijk is het goed dat er tegendraadse geluiden worden geuit, en sommigen, zoals Huib 
van Heel (Heel, 2005) doen dat consciëntieus en staan open voor discussie. Anderen zijn zo 
ongenuanceerd (bijvoorbeeld Simon Rozendaal - Elsevier), dat de vraag rijst naar het waar-
om. 
Is het verwijt van sceptici dat de klimaatdiscussie wordt gedreven door belangen (van onder-
zoekers die aan het werk zouden willen blijven) wellicht ook van toepassing binnen hun ei-
gen groep? Feit is dat een aantal van hen is gelieerd aan belangen van energiebedrijven, die 
hun geld verdienen met de exploratie en verwerking van fossiele brandstoffen. 
  
Een andere vraag die kan worden gesteld is waarom beweringen van klimaatsceptici zoveel 
aandacht krijgen? Aandacht, die in geen verhouding staat tot hun getal, of de kwaliteit van 
hun argumenten. 
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Het zou kunnen dat het publiek liever een positieve boodschap hoort dan een verontrustende, 
waaraan consequenties moeten worden verbonden. Dominique Bourg (Bourg, 2007) maakt 
een vergelijking met de periode van vlak vóór de Tweede Wereldoorlog. Men luisterde toen 
liever naar de geruststellende woorden van Chamberlain, dan men de dreigende voorteke-
nen van een oorlog serieus nam. 
 
Nog in 2007 zond de BBC de documentaire “The Great Global Warming Swindle” (Durkin 
2007) uit, waarin een aantal klimaatsceptici de vloer aan veegt met intussen vrijwel alge-
meen geaccepteerde klimaattheorieën. Veelzeggend is de reactie van Marshall (Marshall, 
2007) hierop. 
In het jaar 2009, wanneer er weer een belangrijke UNFCCC conferentie plaatsvindt (Kopen-
hagen), zien we weer een toename van publicaties van sceptici. 
 

19920307 – Elsevier - Rozendaal - Hollandse hypocrisie 

19921212 – Elsevier - Rozendaal - Milieubeleid is geldverspilling 

19950923 – Elsevier - Rozendaal - Bom onder de broeikastheorie 

19970427 – Weekblad TUE - Martens - De laatste liter wordt nooit getankt 

19980307 – Elsevier - van Rossum - Broeikas complot (1) 

19980314 – Elsevier - van Rossum - Broeikas complot (2) 

20011110 – Elsevier - Rozendaal - Windmolens: Stoppen nu 

20030208 – Elsevier - Rozendaal - Weg met Kyoto 

20030313 – NRC - Schreuder - Klimaatsceptici zijn moeilijk te overtuigen 

20031212 – Stromen - van Heel - Kyoto en de keizer 

20040626 – NRC - Knip - Geen boodschap aan de feiten 

20060121 – NRC - Van Delft - Koud wordt het toch - over klimaat- 

    verandering & gletsjers 

20060121 – New York Times - Revkin - Climate Expert Says NASA Tried to 

    Silence Him 

20060204 – Elsevier - Rozendaal - 'Kyoto is onzin' 

20070219 – NRC - aan de Brugh - Liberaal in strijd tegen klimaatgekte 

20060324 – NRC - Kroonenberg - Waar is de sneeuw van weleer? 

20070104 – NRC - redactie - ExxonMobil betaalt verwarring stichten 

    over broeikaseffect 

20070219 – NRC - aan de Brugh - Liberaal in strijd tegen klimaatgekte 

20070417 – NRC - Jacques v Nederpelt - Een warm klimaat heeft óók voordelen 

20070728 – Elsevier - Rozendaal - Wie wint, zon of mens? 

20070927 – Elsevier - Rozendaal - De Elfstedentocht komt! 

20070929 – NRC - Knip - Klimaatomslag in Delft 

20080216 – Elsevier - Derk Jan Eppink - Milieureligie 

20080503 – Elsevier - Rozendaal - Klimaat versus vrijheid 

20080621 – Elsevier - Rozendaal - Opwarming? Waar dan? 

20081017 – NRC  - Joost van Kasteren - Moeten klimaatalarmisten een toontje 

      lager zingen? 

20081220 – NRC  - Afshin Ellian (column) - Klimaatreligie zal ons de das omdoen 

20090503 – Elsevier - Simon Rozendaal - Klimaat versus vrijheid 
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20090721 – NRC  - Bjørn Lomborg - Is het echt zo slecht gesteld met het 

      klimaat? 

20091205 – Elsevier - Simon Rozendaal - De klimaatzwendel 

20091205 – AD  - Tomothy Ball - We worden voor niets bang gemaakt 

20091205 - NRC  - Leon de Winter - Voor Kopenhagen begint: De temperatuur 

      is het afgelopen decennium niet gestegen 

20091207 – NRC  - Dick Thoenes - Top over klimaat inderdaad overbodig 

20100213 – Elsevier - Rozendaal - Hoe klimatologen hun krediet verspelen 

  

 
B.8 - Energie overvloed of –schaarste (OS) 
De periode vóór 1990 energiebeleid staat in het teken van toenemende schaarste aan fos-
siele brandstoffen. De prijzen daalden echter en vormden al lang voor 1990 geen stimulans 
meer voor voortgezette energiebesparing. 
Ook schattingen van de nog aanwezige voorraden lieten zien dat er nog talloze decennia 
zou kunnen worden geteerd op aanwezige voorraden aan fossiele brandstoffen. 
 
Na publicatie van het UN rapport “Our Common Future” en toenemende signalen dat het 
broeikaseffect werd versterkt, verschoof het zwaartepunt van energie- naar klimaatoverwe-
gingen. Wellicht té eenzijdig, maar de politiek kiest graag voor “simpele boodschappen”.  
Het duurde geruime tijd (tot 1996), voordat deze verschuiving in de beleidsuitvoering  door-
werkte. Daarbij speelde in Nederland een rol dat Milieubeleid is ondergebracht bij het minis-
terie van VROM, terwijl energiebeleid tot het domein van het ministerie van EZ wordt gere-
kend. Deze tegenstelling zat (en zit) een eenduidige beleidsvorming en -uitvoering in de weg. 
 
Nog in 1998 ging het ministerie van EZ er van uit dat er de komende periode sprake zou zijn 
van lage energieprijzen en voldoende aanvoer van brandstoffen. Het klimaat argument bleef 
dus toonaangevend, ondanks signalen dat voorraden verder uitgeput raakten en dat ramin-
gen waar men van uit ging vertekend waren door stelselmatige optimistische cijfers van 
OPEC landen (hun productieplafond is gekoppeld aan het niveau van hun nog beschikbare 
voorraden). 
Zelfs een CPB-studie uit 2004 meldt “komende decennia voldoende energie”. 
 
Sinds het jaar 2001 waarschuwt het International Energy Agency (IEA) voor de voortdurende 
toename van het gebruik van fossiele brandstoffen, tegen de achtergrond van al maar krim-
pende voorraden en een productie die de groei niet kan bijhouden. Dit signaal leek aanvan-
kelijk door het publiek en de politiek niet te worden opgepakt. 
Intussen wordt uit vele studies, uit Nederland, zowel als uit andere landen, duidelijk dat on-
danks alles (goede wil, beleid) het wereld energiegebruik gestaag toeneemt, het sterkst in 
zich ontwikkelende economieën als China en India. 
Publicaties hierover lijken alarmerend, maar worden meestal ter kennisname aangenomen. 
Het lijkt op verdringing van de boodschap die men niet wil horen (zie het hoofdstuk 4, over 
Psychologie”). 
Opmerkelijk is dat het International Energy Agency nog in juli 2008 aangeeft dat de olieprij-
zen nog minstens 5 jaar extreem hoog zullen blijven. Eén jaar later was de olieprijs van $140 
per vat gekelderd naar $ 40 per vat. 
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De laatste jaren neemt het aantal artikelen toe waarin wordt gewezen op dreigende schaars-
te en nadelige effecten van energiewinning. 
 
19900817 – NRC  - Westerwoudt  - Teerzand kan voor eeuwen energie leveren 

19920321 – NRC  - Westerwoudt  - Aanhoudende groei energieverbruik is bron 

  van zorg 

19951208 – NRC  - Westerwoudt  - Waterstof kan rol van olie en gas overnemen 

19970427 – Weekblad TUE - Martens  - De laatste liter wordt nooit getankt 

19990218 – Intermediair - Hulspas  - De olie raakt op 

19990901 – NRC  - redactie   - De wereld teert snel in op haar olievoorraden 

20001122 – NRC  - Westerwoudt  - Ontnuchterende cijfers energieverbruik 

20040420 – NRC  - redactie  - Komende decennia voldoende energie 

20040612 – NRC  - aan de Brugh  - Tarwesuper en koolzaaddiesel 

20041022 – Stromen  - van Soest   - Overvloedig maar schoon fossiel 

20041025 – NRC  - redactie   - IEA waarschuwt: Energievraag stijgt met 60 

  procent tot 2030 

20050217 – NRC  - de Graaf  - Kernenergie komt weer in de mode 

20050910 – NRC  - van den Berg  - Steenkool olie 

20051029 – NRC  - aan de Brugh  - Het plafond komt in zicht 

20051108 – NRC  - aan de Brugh  - Een begin van ons afscheid van olie 

20060211 – Elsevier  - de Boer  - Hoe lang krijgen we nog olie? 

20060700 – NRC  - Energie Special - Het einde van de olie 

20061117 – Stromen  - de Vos  - IEA slaat nu ook alarm 

20061227 – NRC  - aan de Brugh  - Benzine wordt nog veel duurder 

20070531 – NRC  - van Lent  - Kerncentrales zijn onontkoombaar 

20070613 – NRC  - redactie   - Olieprijs zal door tekort flink stijgen 

20070809 – NRC  - Hensen  - Kyoto-doel in gevaar door stroomproductie 

20070923 – NRC  - Janssen  - Groene brandstoffen ten koste van oerwoud 

20071101 – NRC  - correspondent  - Benzineprijs China hoger door nijpend tekort 

20071107 – NRC  - redactie  - IEA: gebruik brandstoffen stijgt 50% 

20071108 – NRC  - Hensen  - IEA: bereiken klimaatdoelen verder weg dan 

  ooit 

20071220 – NRC  - de Waal  - Heel Brazilië aan de álcool 

20080218 – NRC - ANP  - Aardgasreserves over 20 jaar op 

20080425 – NRC / WStJ - Neil King Jr - Laatste Saoedische reuzenolievelden aan de 

      beurt 

20080701 – NRC - Steven Adolf - Shell-topman: er is geen tekort aan olie 

20080701 – NRC - redactie  - IEA: olie minstens vijf jaar extreem duur 

20090430 – NRC - redactie wetenschap - Opwarming van de aarde nauwelijks te 

      stuiten 

20100531 – NRC - Michael T. Klare - Stop olieboren in kwetsbare zeeën 

 
 
B.9 – Energiesector (ES) 
De energiesector in Nederland (gas- en elektriciteitsbedrijven, toen nog niet geliberaliseerd 
en geconcentreerd) neemt in 1992 het thema “energiebesparing” (klimaatontwikkeling) ter 
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hand met haar Milieu Actie Plan (MAP). Voor distributiebedrijven is het een mogelijkheid om 
zich weer met (decentrale) opwekking van elektriciteit te gaan bezighouden, nadat door de 
Elektriciteitswet de opwekking en distributie kunstmatig gescheiden zijn. 
 
Kort daarop volgde een golf van fusies in de energiewereld, die in de loop van een paar jaar 
van ca 50 bedrijven terug liep tot nog 5 grote spelers. De overheid gaf zijn tot dat toe belang-
rijke invloed in de energiesector uit handen aan “de markt”. 
Het MAP ging rond 1996 als een nachtkaars uit, zonder dat goed duidelijk werd wat het had 
opgeleverd. 
De energiewereld zette vooral in op Warmte-Kracht opwekking en enkele jaren later op 
“Groene Stroom”.  
Dit alles leverde zeker wel energiebesparing op, maar kent ook zijn grenzen, en die grenzen 
waren rond het jaar 2000 ook wel bereikt. 
Toen de energie productiesector in 2000 de kans kreeg om mee te doen met het ‘Convenant 
Benchmarking’ was er al feitelijk nauwelijks winst te behalen. Dat blijkt ook uit de rapporta-
ges die binnen dit ‘Convenant Benchmarking’ jaarlijks verschijnen. De E-sector slaagt er niet 
in om haar energie-efficiency te verbeteren.  
 
In toenemende mate wordt er op gewezen dat kernenergie een belangrijker plaats dient te 
krijgen in de energievoorziening. Wat veel Nederlanders niet weten is dat al een belangrijk 
deel (20%) van onze elektriciteitsbehoefte wordt gedekt door import in hoofdzaak uit Frank-
rijk, van elektriciteit die in kerncentrales wordt opgewekt. 
Maar ook wordt duidelijk hoe de financiële crisis terugslaat op de energiesector. Het wordt 
lastiger om investeringen te doen in bijvoorbeeld ‘renewable energy’, omdat door vraaguitval 
de prijzen van conventionele energie fors gedaald zijn. Toch blijken landen als China, juist nu 
grootschalig in te zetten op het realiseren van ‘renewable energy’ projecten. 
In Europa slaat een aantal energiebedrijven de handen ineen bij de uitwerking van een plan 
om grote CSP (Concentrated Solar Power) centrales te bouwen in Noord-Afrika (Desertec).  
 

19900822 – NRC  - Westerwoudt  - Gasunie adviseert industrie over milieu en 

  energie 

19910309 – NRC  - Westerwoudt  - Energiebedrijven bang dat kabinet steun 

  onthoudt aan besparingsplannen 

19920311 – NRC  - redactie  - Opmars Warmte-Kracht techniek 

19940211 – NRC  - Westerwoudt  - SEP optimistisch over lage stroomprijs 

19940310 – NRC  - Knoppert  - Warmtekracht overtreft alle verwachtingen 

19941025 – Volkskrant  - van den Hende - Energiesector worstelt met centrales 

19960417 – NRC  - redactie   - Energiebedrijf PNEM schaft milieuheffing af 

20031031 – Stromen  - Bruins   - Kyoto in gevaar door tekort aan 

  warmtekracht 

20070531 – NRC  - van Lent  - Kerncentrales zijn onontkoombaar 

20070613 – NRC  - redactie  - Olieprijs zal door tekort flink stijgen 

20070703 – NRC  - van Lent  - Vijf nieuwe kolencentrales zijn niet nodig  

20070808 – NRC  - redactie  - Uitstoot CO2 daalt door stroomimport 

20070809 – NRC  - Hensen  - Kyoto-doel in gevaar door stroomproductie 

20081028 – NRC  - redactie  - Akkoord over meer duurzame energie 
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20090216 – NRC  - Garschagen  - Minder krediet voor windmolens 

20090425 – NRC  - van Nieuwstad - Woestijn vol spiegels 

20090718 – NRC  - aan de Brugh  - Revolutie met zon, wind en water 

20090824 – Trouw  - Maurits  - Zware concurrentie voor makers van 

  zonnecellen 

20090912 – NRC  - Garschagen  - Windmolens in de Gobi woestijn 

20100218 – Trouw  - Marije Vlaskamp - Cina’s zoektocht naar megawatts 

 
 
B.10 – Kabinetsbeleid (KB) 
Over de gehele periode 1990 – 2010 vertoont het beleid een zwalkend beeld. Subsidies 
worden gestart, na een paar jaar weer gestopt, om even later weer onder een andere naam 
en/of ander regime te worden gecontinueerd. De ermee gepaarde geldstromen blijven gros-
so modo van dezelfde omvang. 
Een belangrijke ontwikkeling is de verschuiving naar wat men noemt de “ecologisering van 
het belastingstelsel”. Subsidies worden vervangen door fiscale maatregelen. Deze werken 
echter indirect (koppeling tussen genomen maatregel en financiële compensatie is onduide-
lijk) en het blijft de vraag wat het werkelijke effect er van is. 
Beleid gericht op gedragsbeïnvloeding (“een beter milieu begint bij jezelf”) lijkt al helemaal 
ontraceerbare effecten te hebben. 
 
In de jaren 1996/97 wil Nederland af van de positie van “gidsland” op milieugebied. Naar het 
oordeel van de regering “kost het teveel” en men vraagt zich af wat dat imago ons oplevert. 
In 2005 wordt CO2 emissiehandel geïntroduceerd. Het lijkt op het sluitstuk van een denkwijze 
die absolute prioriteit wil geven aan “marktwerking”. 
Ook de handhaving van veel milieuregelgeving blijkt een heikel punt. Politici zijn vaak ge-
fixeerd op het tot stand brengen van een (nieuwe) maatregel (bijvoorbeeld kilometerheffing), 
zonder zich veel te bekommeren of en hoe die wordt geïmplementeerd en hoe de naleving er 
van wordt gecontroleerd. 
 
Een beleidslijn die nieuw werd ingezet - het convenantenbeleid - leek aanvankelijk goed te 
werken. Men begon er van beide kanten (overheid en bedrijfsleven) met enthousiasme aan 
en de energieconvenanten (MJA’s) werden goed geïnstrumenteerd en ondersteund. 
Deze MJA’s hadden echter relatieve doelen. Het ging (en gaat nog steeds) om verbetering 
van de energie-efficiency en niet om het absolute energieverbruik. En hoewel de doelen over 
tien jaar, in het jaar 2000, min of meer werden gehaald, bleek er toch sprake van weer een 
verdergaande groei van het industriële energiegebruik met ongeveer 6%, t.o.v het jaar 1990. 
Waarschijnlijk omdat de energie-intensieve industrie zich realiseerde dat energie efficiency 
niet eindeloos kan worden verbeterd, stuurden grote bedrijven aan op een nieuw concept 
voor een convenant: het ‘Convenant Benchmarking’. Daarbij zou het doel worden om Neder-
landse bedrijven zich te laten ontwikkelen tot in de “top van de wereld” in termen van energie 
efficiency. Maar ze waren al behoorlijk efficiënt, dus veel hoefden ze niet te doen. 
De verificatie van resultaten overgelaten aan een “onafhankelijk bureau” (VBE: Verificatie 
Bureau Benchmarking), dat geen inzage gaf in hun methodieken en cijfers. Eén artikel rept 
van “soepele afspraken, zonder ambities”. 
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Als het marktdenken zich krachtig manifesteert (rond1995-1996) vat de gedachte post dat 
economische ontwikkeling goed is voor “het milieu”. De toenmalige ministers van EZ (Weij-
ers) en van VROM (de Boer) introduceerden zelfs het begrip ‘econologie’. De achterliggende 
gedachte is dat om krachtig milieubeleid te voeren groei nodig is en dat zo de absolute mili-
eubelasting kan worden teruggebracht. Een nota die dit gedachtengoed uitdroeg werd geïn-
troduceerd (Ministeries van VROM, EZ, LNV, V&W, 1997)en een speciale subsidieregeling 
werd geïntroduceerd (EET). Deze gedachtegang blijkt geen lang leven beschoren. Wouter 
van Dieren (Dieren,1998) legt de vinger op de zere plek: Onze huidige economie stuurt juist 
aan op een zo snel mogelijke omzetting (verspilling) van grondstoffen naar afval, in zijn arti-
kel “Vrije markt blijkt ramp voor het milieu”. 
 
In de loop van de jaren 90 komt het energiebeleid formeel te rusten op de peiler van “kli-
maatverandering”. De gedachte van “eindige voorraden” raakt op de achtergrond, mede door 
rapporten van het ministerie van EZ dat de olieprijs nog tientallen jaren zich op een laag peil 
zal bevinden. Hoe wrang is het te moeten constateren dat de olieprijs in 2006/2007 hoogten 
bereikt als nooit tevoren, om, in de financiële crisis die in 2008 ontstond, terug te vallen tot 
ongeveer ⅓ van de bereikte piekwaarde. 
 
Opvallend is dat kernenergie in het geheel niet in de publieke discussie voor komt. Pas de 
laatste jaren komen er voorzichtige pogingen om kernenergie weer bespreekbaar te maken. 
Drijvende krachten hierachter zijn: 

• het leidt niet tot CO2 emissie en vergemakkelijkt het dus om reductiedoelen (Kyoto) te 
halen 

• het maakt minder afhankelijk van onzekere energieleveranciers in de toekomst 
 
Daar komt bij dat het schrik-effect van ‘Three Mile Island’ (USA) en ‘Chernobyl’ (Ukraìne) na 
20 jaar wel is weggeëbd. Het zal niet lang meer duren of veel landen zullen versterkt gaan 
inzetten op kernenergie, met als lichtend voorbeeld Frankrijk (Heleen de Graaf, 2005: Kern-
energie komt weer in de mode). 
 
Het internationale klimaatbeleid, maar ook dat in Nederland, heeft een sterke neiging om in 
te zetten op technologie-ontwikkeling. Het alternatief van beperking van de consumptie (vo-
lume beleid) is bedreigend voor zowel democratisch als voor niet-democratisch bestuurde 
landen (als China), aangezien niet vervulde consumptie-verlangens tot sociale onrust drei-
gen te leiden. 
 

19910307 – Polytechn. Wkblad - redactie  - Subsidies maken geleidelijk plaats voor 

  heffingen en fiscale regelingen 

19910717 – NRC  - redactie  - Kabinet besluit eco-belasting op energie 

  te heffen 

19920130 – NRC  - redactie  - EZ gekant tegen heffing op energie 

19920227 – NRC  - redactie  - Kabinet neemt nog geen beslissing over 

  heffing energiegebruik 

19921117 – NRC  - redactie  - Liever belonen dan straf, bij sturen 

  energiegebruik 

19930325 – NRC  - redactie  - Energieverbruik neemt toe ondanks 
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  regeringsbeleid 

19930325 – NRC  - Palma   - Milieubeleid mislukt over de hele linie 

19930615 – Ingenieurskrant - redactie  - Van energiebesparing komt niets terecht 

19931221 – NRC  - redactie  - Kabinet wil scherper energiebeleid 

19951122 – NRC  - Banning & Palma - Econologie: De paarse symbiose van milieu 

  en economie 

19951204 – NRC  - van Dieren  - "Econologie" is modieuze onzin van 

  struisvogelpolitiek! 

19951220 – NRC  - redactie   - Derde Energienota stelt marktwerking en 

  besparingen centraal 

19960529 – NRC  - Banning  - Scherpe kritiek op milieubeleid kabinet 

19961025 – NRC  - Knip   - Hoeksteen milieubeleid belandt terloops op 

  de vuilnisbelt 

19970618 – NRC  - redactie  - Kabinet wil groei van economie, minder 

  milieudruk 

19970626 – Intermediair - Houtsma  - Het win-win-dogma van een machteloze 

  milieuminister 

19971120 – Intermediair - van der Meer  - Soepele afspraken zonder ambities 

19980203 – NRC  - Wouter van Dieren - Vrije markt blijkt ramp voor het milieu 

19990319 – NRC  - ANP   - Energiebesparingsbeleid wordt strenger 

19990422 – FD   - redactie  - Energieconvenant verplicht individuele 

  onderneming 

20000518 – NRC  - Heertje  - Politiek staart zich blind op asfalt 

20001122 – NRC  - de Zeeuw   - Nederlands milieubeleid voldoet niet 

20001219 – NRC  - redactie  - Industrie komt energie afspraken na 

20010927 – NRC  - redactie  - Milieupremie voor bedrijven werkt niet goed 

20010927 – Volkskrant  - Haan    - Energiesubsidies weggegooid geld 

20020904 – Metro  - redactie  - VN-toppen zijn ondoelmatig 

20030623 – NRC  - redactie  - WRR vindt milieubeleid niet afdoende 

20050217 – NRC  - Heleen de Graaf - Kernenergie komt weer in de mode 

20061025 – NRC  - aan de Brugh  - EU-lidstaten zijn gul met emissierechten 

20070115 – NRC  - van der Kris  - Europese Unie wijst Haagse CO2-plannen af 

20070313 – NRC  - Lindenberg  - Het wordt tijd voor echt milieubeleid 

20070314 – NRC  - redactie  - Kamer sceptisch over plan klimaat 

20070919 – NRC  - redactie.  - Gering milieueffect belastingmaatregel 

20070927 – NRC  - Wester  - Mijn plannen zijn niet boterzacht 

20071001 – NRC  - de Rijk  - Vrijwilligheid werkt niet bij klimaatdoelen 

20071220 – NRC  - redactie  - Energiewet schiet zijn doel voorbij 

20080124 – NRC - redactie  - Nederland laag op milieu-index 

20080201 – NRC - Jeroen Wester - Kabinet breekt belofte over CO2 

20080202 – NRC  - Jeroen Wester - Semantische strijd over broeikasgassen 

20080524 – NRC - correspondent - CO2-uitstoot neemt toe in landen met 

      emissiehandel 

20081206 – NRC  - ANP  - CO2-rechten industrie gratis 

20090422 – NRC  - van der Lugt - De verleiding om illegaal te vissen wordt 

      te groot 
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2009-509 – AD  - Boer - Verbod op vieze bestelauto’s in 

       binnensteden uitgesteld 

20090611 – NRC  - Schreuder - Kyoto is binnen bereik, maar daar blijft het bij 

20090813 – NRC  - Reuters, ANP - Klimaatplan Australië sneuvelt 

20091022 – NRC  - redactie - Ministers EU eens over broeikasgas 

20091109 – NRC  - redactie - Geen akkoord G20 over klimaat 

20091109 – NRC  - aan de Brugh - Groot overschot aan emissierechten 

20091128 – NRC  - Vermeer - Klem tussen de vervuilers 

20100518 – NRC  - redactie - CE Delft: industrie misbruikte emissiehandel 

 

 
De verschijningsfrequentie van milieu-artikelen var ieert 
Het valt op dat het aantal artikelen dat per jaar verschijnt over onderwerpen als “milieu” of 
“klimaatverandering” of “broeikaseffect” de laatste jaren een stijgende lijn vertoont (fig. B.1). 
De frequentie van voorkomen van artikelen in deze database heb ik vergeleken met die van 
de on-line database van het dagblad NRC. Deze vergelijking laat een goede correlatie zien 
tussen de artikelaantallen in deze database en de artikelaantallen uit de krant, met trefwoor-
den “klimaatverandering” of “broeikaseffect”, al is de toename in het jaar 2007 minder mar-
kant. Hieruit kan grofweg worden geconstateerd dat bij de keuze van artikelen voor deze 
database niet selectief te werk is gegaan. Over de periode 1990 t/m 2004 fluctueert het aan-
tal artikelen per jaar tussen 15 en 35. Daarna loopt het aantal snel op, via 63 in 2005, 92 in 
2006, 207 in 2007, 154 in 2008, naar 257 in 2009. De piek in 2007 zal voor een belangrijk 
deel te maken te hebben met publiciteit die volgde op de film “An Inconvenient Truth” van Al 
Gore, maar niet volledig. Al vóór deze film werd uitgebracht was er al sprake van een toe-
nemende trend.  
Vergelijking met artikelen uit de NRC, met trefwoord ‘milieu’, laat zien dat er in de periode 
1999 t/m 2004 sprake was van een verhoogd aantal publicaties. Bij nader onderzoek, blijkt 
dit vooral het gevolg van het feit dat bij de trefwoorden van de NRC er sprake is van een 
combinatie ‘Natuur & Milieu’. In deze periode verschijnen er nogal wat artikelen over onder-
werpen als natuurbeheer, dierenbescherming, kleinschalige landbouw en afvalverwerking in 
de krant, onderwerpen die in de zelf samengestelde database (vrijwel) niet voorkomen. 
Vooral in de periode 1999 t/m 2004 werden aan deze natuur-gerelateerde onderwerpen 
meer artikelen gewijd. 
 
De artikelendatabase geeft een representatief beeld  
De aantallen artikelen in de database liggen systematisch onder het totaal aantal artikelen, 
waarin de woorden ‘klimaatverandering’ of ‘broeikaseffect’ voorkomen. 
Er is geselecteerd: veelal verschijnen min of meer gelijktijdig meerdere artikelen met onge-
veer dezelfde strekking. In dergelijke situaties is steeds het artikel gekozen dat het meest 
volledige overzicht geeft. Ook kan het zijn dat soms artikelen (willekeurig) aan de aandacht 
zijn ontsnapt. Daar staat weer tegenover dat als dat zo uitkwam ook artikelen aan andere 
bronnen zijn ontleend dan aan de NRC. 
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Fig B.1  Frequentie van voorkomen van milieu-gerelateerde artikelen in deze database en in 
dagblad NRC, over de periode 1990 t/m 2009 
 
 
De fractie artikelen in de database, t.o.v. de artikelen in de NRC neemt in de loop der tijd toe. 
Dit houdt verband met twee effecten. De drempel om artikelen voor deze database te selec-
teren werd lager gelegd, naarmate de plannen om deze studie uit te voeren zich concreti-
seerden. Bij het ordenen van oude jaargangen, werd bij artikelen met vergelijkbare strekking 
slechts één daarvan (het meest representatieve) behouden. Dit alles in ogenschouw nemen-
de kan worden geconcludeerd dat de artikelen in de database een representatieve afspiege-
ling vormen van de publiciteit op het gebied van “broeikaseffect” en “klimaatverandering”. 
Dat is in veel mindere mate het geval met “milieu”. 
 
De toename van het aantal publicaties met de woorden “klimaatverandering” of “broeikasef-
fect” vertoont ook een goede overeenkomst met het aantal wetenschappelijke publicaties 
over het klimaat, dat Archer (Archer, 2009, p21) laat zien. Daar blijkt sprake van een vervijf-
voudiging tussen 1990 en 2008.  
 
Een hanteerbare versie van de complete database is bij deze dissertatie gevoegd, als een 
bestand op een CD-ROM, die wordt meegeleverd. Dat stelt lezers in staat om zelf gebruik te 
maken van de informatie die ligt besloten in de bijna 1400 artikelen die een periode van ruim 
20 jaar beslaan.  
Om een indruk te geven van de informatie die op deze wijze beschikbaar is, geven de vol-
gende pagina’s de inhoud weer van de eerste 7 maanden van het jaar 2010. Juist in deze 
periode verschenen veel artikelen die de conclusies van deze dissertatie lijken te versterken. 
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ARTICLE OVERVIEW  "ENVIRONMENTAL POLICIES" (1990 - 2010)  

NR DATE CAT SOURCE AUTHOR(S) TITLE 

      
  2010         

1177 20100102 SC Elsevier Simon Rozendaal Het grote windgeheim 

1178 20100102 SC Elsevier Simon Rozendaal Kater 
1179 20100108  NRC Redactie De opwarming gaat gewoon door 
1180 20100112 ES NRC Marcel aan de Brugh Kwart Britse stroom komt straks uit wind 

1181 20100116 SC Elsevier Syp Wynia De duurzame kerk 

1182 20100116 SC Elsevier Simon Rozendaal Hoezo global warming? 
1183 20100120 KO NRC Wetenschapsredactie Gletsjers in Himalaya smelten minder snel 

1184 20100117  NRC Piet Depuydt Chinezen beheersen de zeldzame metalen 
1185 20100121  NRC Egbert Kalse en Daan van Lent Wereld wordt spannend, chaotisch en verwarrend 

1186 20100121  NOS Bram Schilham Masdar City: 's werelds eerste CO2-neutrale stad 

1187 20100121  NRC Hester van Santen Oceanen worden simpel, bossen leeg 
1188 20100122  NRC Piet Depuydt Zonder zeldzame metalen geen auto 
1189 20100123 KP NRC Weekblad Paul Luttikhuis Klimaat redden gaat zo 
1190 20100125  NRC Richard Tol, Roger Pielke, Hans von Storch VN-klimaatpanel moet drastisch hervormen 
1191 20100126  NRC Wetenschapsredactie Atlantische vissen niet meer te redden 
1192 20100129  NRC Redactie Voet tussen de deur voor klimaatsceptici 

1193 20100130  NRC Karel Knip Waterverlies uit stratosfeer verklaart afkoeling aarde 

1194 20100130 SC Elsevier Simon Rozendaal Klimaatalarmisme! 
1195 20100130  NRC Ben Vollaard Gooi maar weg 
1196 20100202 ES NRC Reuters, AP, BBC Brazilië geeft milieulicentie voor bouw omstreden dam 
1197 20100204  NRC Wetenschapsredactie Bomen groeien sneller door CO2 
1198 20100204 KP NRC Redactie Onderzoek nieuwe fout klimaatrapport 

1199 20100204 KP NRC Redactie Cramer: deuk in wetenschap 
1200 20100204 KP NRC Arjen Schreuder Mondiaal klimaatfoutje zat deze keer in Nederlandse hoek 

1201 20100206  NRC Wouter v Dieren, Jan-Paul v Soest, Eric-Jan Tuininga Een rare voetnoot, een verkeerd citaat . . .  Zie je wel, de aarde warmt niet op! 

1202 20100206 KP NRC Karel Knip Klimaatverharding 

1203 20100206  NRC Reinier Kist Ook de wetenschap heeft niet meer vanzelf gezag 

1204 20100209  NRC Jeroen van der Kris Klimaatbeleid testcase voor EU 
1205 20100210 KP NRC Turkenburg e.a. IPCC is geen 'klimaatmaffia' 
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ARTICLE OVERVIEW  "ENVIRONMENTAL POLICIES" (1990 - 2010) 

NR SUMMARY 

  
  2010 

1177 Door hun fluctuerende opbrengst verlagen windturbines het rendement van conventionele elektriciteitscentrales, onthullen Kees le Pair en Kees de Groot in landbouwblad. 

1178 
Geen afspraken op Milieutop in Kopenhagen. Toch dendert de dure "klimaatexpres" ongehinderd voort. Alleen in W-Europa koestert men het idee dat een klimaatcrisis door de politiek 
kan worden getemperd. Landen als China, India en Brazilië vinden hun economie veel belangrijker dan het terugdringen van CO2 emissies. 

1179 Uitzonderlijke kou in grote delen van Europa, Azië en Amerika zegt niets over klimaatverandering.  
1180 UK investeert meer dan 100 miljard Euro in 9 windparken op zee. Het is de enige grootschalige optie voor de UK. De plannen leveren 70.000 banen op.  

1181 Milieubeweging heeft zich omgevormd tot klimaatbeweging en lijkt gefuseerd met ontwikkelingshulp beweging. De milieuverbrassers hoeven zich niet te verantwoorden. 

1182 De strenge winter van 2010 zou klimaatalarmisten toch aan het denken moeten zetten. We zouden serieus onderzoek moeten doen naar de zonnevlekkentheorie. 
1183 Het IPCC AR4 meldt dat de gletsjers op het plateau van Tibet omstreeks 2035 verdwenen zijn. Dat duurt nog 300 jaar, i.p.v. 30 jaar (kwestie van "0" vergeten). 

1184 Schaarse metaalsoorten in hybride auto's, platte TV's, zonnepanelen en mobiele telefoons, komen vooral uit China en instabiele regio's. Het Westen is kwetsbaar. 
1185 Crisis laat het Westen ziek en berooid achter; het Oosten triomfeert. Toch blijft het kapitalisme het enige spel, vlgs Willem Buiter (Citigroup). 

1186 Bij Abu Dhabi verrijst binnen tien jaar een hypermoderne stad, met 50.000 inwoners, die helemaal CO2-neutraal zal zijn: Masdar City. 80% van de elektriciteit komt van de zon.  

1187 2010 is het internationale jaar van de biodiversiteit, maar de zesde grote uitsterving gaat gewoon door. Doelen voor 2010 zijn niet gehaald, nieuwe doelen voor 2020. 
1188 Prijzen van neodymium en dysprosium stijgen snel en er dreigt een tekort. China doet er alles aan om de toevoer voor de eigen industrie zeker te stellen. 
1189 Onthullende reconstructie van de laatste cruciale 30 uur van de klimaatconferentie in Kopenhagen, in december 2009. 
1190 De normen van het IPCC zijn verwaterd, de procedures deugen niet en de geloofwaardigheid is aangetast. Voorzitter Pachauri heeft eigen belangen. 
1191 Als EU vangsten niet strenger beperkt, zal de visstand in het NO van de Atlantische oceaan zich niet herstellen, maar verder achteruit hollen. 
1192 Tijdens klimaatdebat in de 2e Kamer gaf Samsom (PvdA) toe dat IPCC in gebreke blijft. Minister Cramer vraagt PBL het AR4 na te pluizen. 

1193 
Na 2000 is het tempo van opwarming van de aarde verminderd, ja er blijkt zelfs sprake van daling. Extra opwarming daarvoor hing samen met hoog gehalte aan waterdamp in de stratos-
feer, tussen 1980 en 2000, volgens Sudan Solomon. 

1194 Het smelten van gletsjers is een zaak van 1500 en niet van 30 jaar. Simon Rozendaal meet het nog eens breed uit. (De gedachte dát ze smelten verontrust hem kennelijk niet). 
1195 Veel apparaten zijn niet meer gemaakt om zelf te repareren. Ze zijn zelfs niet meer open te maken. Meer afval, minder schoenmakers. 
1196 Braziliaanse regering heeft vergunning afgegeven voor de bouw van de Belo Monte dam in het Amazone gebied. Een gebied van 500 km2 komt onder water. 
1197 Promovendus Daniël Rozendaal (UvU) stelde vast dat bomen in Bolivia 30% sneller groeiden. Vermoedelijk door hogere concentratie CO2 in de atmosfeer. 
1198 Het IPCC zegt in haar AR4 dat 55% van NL onder zeeniveau ligt. Dat moet 26% zijn. Minister Cramer is furieus en vraagt het PBL alles nog eens na te lopen. 

1199 Cramer reageert fel op fouten in IPCC rapport: "We moeten ons niet opstellen als religieuze fanatici". Klimaatsceptici moet je geen kans geven om underdog te worden. 
1200 Fouten in klimaatrapport laten conclusies onverlet; politiek wint erbij als ze detailfouten kan toegeven. Vastbijten in je gelijk verhardt standpunten. 

1201 
. . .  zo denken klimaatsceptici die in naam van de cryptowetenschap de echte wetenschap aan hun laars lappen. Een machtige lobby gebruikt oude methoden, die indertijd ook door de 
tabaksindustrie werden toegepast. Maar daarmee hebben ze nog niet het gelijk aan hun kant. 

1202 De kritiek op het IPCC neemt toe, maar hun werkwijze is betrekkelijk onomstreden. Verschillende fouten van het IPCC ontkrachten niet de belangrijkste conclusies. 

1203 
De mondige burger neemt nu ook de gevestigde wetenschap op de korrel, na politiek en journalistiek. "Wie kun je nog vertrouwen" vragen ze zich af? Maar wetenschap geeft toch nooit 
100% zekerheid? 

1204 Op klimaattop in Kopenhagen had Europa het nakijken. Nieuwe EU voorzitter 'van Rompuy' wil herhaling voorkomen, dus beter samenwerken en met één mond spreken.  
1205 50 hoogleraren verdedigen het IPCC in een verklaring. Verkortte inhoud van hun brief. 
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NR DATE CAT SOURCE AUTHOR(S) TITLE 

      

1206 20100210  Trouw redactie China wijst landbouw aan als topvervuiler 
1207 20100211  NRC Marcel aan de Brugh Groene' werkgeversvereniging opgericht 

1208 20100213 SC Elsevier Simon Rozendaal Hoe klimatologen hun krediet verspelen 
1209 20100216  NRC Piet Depuydt Opeens stijgt de vraag naar tantaal weer 
1210 20100218 ES Trouw, de verdieping Marije Vlaskamp China's zoektocht naar megawatts 

1211 20100219 KP NRC Paul Luttikhuis Vertrek van klimaatchef komt slecht uit 
1212 20100218  NRC Wetenschapsredactie Bomen lozen moerasmethaan 

1213 20100224 KP NRC correspondent China: klimaattop Mexico zal falen 

1214 20100227 ME NRC Ellen de Bruin Statusgevoelige koper is vooral milieubewust als anderen het zien 

1215 20100302 KP NRC redactie Britse hoorzitting over Climategate 
1216 20100304  NRC Annemarie Kas Illegaal afval is overal in Europa 
1217 20100304  NRC redactie Commissaris wil CO2 in EU belasten 

1218 20100306  NRC Karel Knip Kustwateren bij Siberië produceren veel methaan 

1219 20100316  NRC Marcel aan de Brugh Partijen voor duurzame energie 
1220 20100316  Trouw Martijn Roessingh Peking: eerst nog verder praten 
1221 20100318 MP NRC Paul Luttikhuis Angstcampagne over klimaat gestaakt 

1222 20100324 KB NRC correspondent Sarkozy bindt in: voorlopig toch geen CO2-belasting 

1223 20100324 EC NRC Steven Adolf Doha toont onmacht vissoorten te behouden 
1224 20100324  NRC Daniel Leusink Sushichefs riepen massaal 'banzai' 
1225 20100325  Trouw Kees de Vré Viswijzer voor Japan en China 

1226 20100326  NRC Paul Luttikhuis De vervuiler moet verliezen 
1227 20100327 ES Elesevier Gerbert van der Aa Zonne-accu van Europa 
1228 20100330  NRC redactie Van der Hoeven: stop subsidie groene stroom 

1229 20100407 SC NRC Eelco de Jong en Stan Veuger Klimaatbeleid is marathon, geen sprint 
1230 20100407  Trouw Janne Chaudron Wateroorlogen' in Zuidoost-Azië door klimaatverandering 
1231 20100410  NRC Marcel aan de Brugh Zonnepanelen zijn al in 2015 fors goedkoper 

1232 20100410  NRC Marcel aan de Brugh Zonnestroom staat op punt van doorbreken 
1233 20100410  AD Jeroen de Vreede IJskap op Noordpool is weer aangegroeid 
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NR SUMMARY 

  

1206 Uit groot onderzoek komt landbouw (kunstmest, pesticiden) naar voren als grootste watervervuiler. China zoekt naar een balans tussen economisch en milieubelang. 
1207 Groep van 34 bedrijven richt nieuwe ondernemersvereniging op (De Groene Zaak) als alternatief voor VNO-NCW. Omslag naar duurzame economie moet sneller. 

1208 
Simon Rozendaal zet graag nog eens het IPCC te kijk: niet wetenschappelijk, belangenverstrengeling, stemmingmakerij, andersdenkenden uitsluiten, gelieerd aan milieubeweging, weinig 
begrip van klimaat, metingen twijfelachtig,  

1209 Bij economisch herstel dreigt acute schaarste aan o.a. tantaal, maar ook aan indium, lithium, neodymium. Laatste deel over zeldzame grondstoffen. 
1210 Chinese dammen manie betekent einde van unieke riviergebieden (o.a. JinSha, bovenloop vd Yangtze) ) en het leefgebied van honderdduizenden mensen. 

1211 Chef van het UN klimaatbureau, de Nederlander Yvo de Boer, neemt ontslag. Hij treedt in dienst van KPMG. Dat verzwakt de positie van het klimaatbureau verder. 
1212 Bomen die wortelen in natte grond waarin veel methaan voorkomt, 'pompen' dit methaan uit de grond in de lucht, maar niet zo effectief als rijstplanten. 

1213 Chinese onderhandelaar denkt dat de tegenstellingen tussen ontwikkelde en ontwikkelende landen heel moeilijk te overbruggen zijn. Ook Hu Jintao wil niet toegeven. 

1214 Veel mensen kopen 'groene' producten, niet omdat die goed zijn voor het milieu maar omdat te laten zien dat ze sociaal zijn. Het blijkt een vorm van 'competitief altruïsme'. 

1215 Een parlementaire commissie van het Lagerhuis, onderzoekt of uit E-mails blijkt dat gegevens zijn gemanipuleerd. De geloofwaardigheid van klimaatbeleid staat op het spel. 
1216 EU exporteert illegaal allerlei soorten afval. Het gaat om 19% van de afvaltransporten, waarbij zaken niet in orde zijn. 
1217 EU-commissaris voor belastingen wil voorstel voor Europese CO2-belasting indienen (tot nu toe alleen Denemarken, Finland en Zweden). 

1218 
Uit de Laptevzee (Siberië) en aangrenzende wateren komt jaarlijks 8 Mt koolstof vrij in de vorm van methaan (CH4). (Wereldproductie van methaan is 440 Mt koolstof, waarvan 40% na-
tuurlijk van aard). 

1219 
Energie- en milieuwerkgroepen van 6 politieke partijen lanceren plan om in 2050 alleen nog energie uit hernieuwbare bronnen te gebruiken in NL. Op 16 maart 2010 publiceerden zij het 
rapport "Nederland krijgt nieuwe energie". "Beleid was afgelopen decennia grillig" zegt initiatiefnemer Klaas van Egmond. 

1220 China wil geen nieuwe sancties tegen Iran i.v.m. het nucleaire programma van dat land, want ze betrekken 13% van hun olie uit Iran. 
1221 Britse regering voert advertentiecampagne over klimaatontwikkeling, gebaseerd op afschrikwekkende boodschap. Na veel protest wordt campagne gestaakt. 

1222 
Sarkozy trekt zijn plan voor CO2-belasting in, om het rechtse electoraat tevreden te stellen. Multinationals zouden overigens toch al zijn uitgezonderd. Betekent dit het einde van de ecolo-
gische ambities van Sarkozy? 

1223 
In Qatar wordt top over bedreigde diersoorten afgesloten zonder akkoord over een verbod op de handel in blauwvintonijn. Zodra grote commerciële belangen meespelen, legt duurzaam-
heid het af. Korte termijnbelangen wegen zwaarder dan het behoudt van een diersoort. 

1224 In Tokio is de handel in blauwvintonijn voor sushi springlevend. Weinig Japanners maken zich zorgen. Japan is opgetogen dat er geen verbod komt. 
1225 WNF wil blauwvintonijn redden door via een viswijzer de consumenten in Japan en China er toe te bewegen geen blauwvintonijn te kopen. 

1226 

Scheidend UN-klimaatchef (Yvo de Boer) bepleit nieuw milieuprincipe: uiteindelijk krijg je mensen pas mee als ze overtuigd zijn dat het beter voor ze is. Kyoto noemt hij een mislukking. 
Onzekerheid over de energievoorziening speelt nu een grotere rol dan klimaatbesef: "Voor mijn part verklaar je klimaatverandering tot een mythe. Maar kijk dan naar energieprijzen, naar 
energiezekerheid en naar luchtkwaliteit". 

1227 Duits consortium (Desertec) wil toekomst van Europese energievoorziening veiligstellen met de bouw van mega-zonneparken in N-Afrika. 
1228 Tijdens internationaal Energy Forum, geeft minister van EZ aan meer uitdaging te zien in innovatie dan exploitatiesubsidies, (zoals gunstig feed-in tarief). 

1229 
Succes van Duitse terugleverantievergoeding van 'groene' stroom wordt sterk overdreven. Uiteindelijk betaalt de consument. Daarbij heb je veel flexibele capaciteit nodig om elektriciteit 
van zon en wind te kunnen opvangen. 

1230 Het water in de Mekong rivier daalt snel. Droogte in het stroomgebied is daarvan de oorzaak, maar ook China dat water aftapt uit de rivier. 
1231 Kosten van zonnepanelen, dragermaterialen, omvormers en installateurs dalen scherp, zien ECN en Scheuten Solar (uit Venlo). 

1232 In 2020 kan elektriciteit uit zonne-energie concurrerend zijn in NL, vooral in de zonnige kustgebieden. Ook het Innovatieplatform benadrukt het belang van renewable energy. 
1233 Afgelopen winter is het ijs op de N-pool weer nagenoeg aangegroeid tot de vertrouwde hoeveelheid. Uitschieter of trend? 
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NR DATE CAT SOURCE AUTHOR(S) TITLE 

      

1234 20100413 ES NRC Paul Luttikhuis Energietransitie vereist revolutie 

1235 20100413 ES NRC redactie China in teerzanden Canada 
1236 20100415 KO NRC Wetenschapsredactie Kou door lage zonne-activiteit 
1237 20100415  NRC Wetenschapsredactie Geleerden klimaat deden niet aan gesjoemel 

1238 20100415  NRC Wouter van Dieren IJsland kan schuld met geothermische stroom betalen 
1239 20100416 ES NRC Marcel aan de Brugh Nog geen stroom zonder grenzen 

1240 20100417 ES NRC ANP Verhagen: CDA wil nog 2 kerncentrales 

1241 20100420  NRC Paul Luttikhuis Opwarming moet je bestrijden met belastingen 

1242 20100424 KB NRC Arjen Schreuder Milieunorm zelf frustreert leefklimaat 

1243 20100427 KB NRC Reuters Uitstel klimaatplan Australië 

1244 20100428  NRC Ingezonden brief De vee-industrie moet stoppen 

1245 20100428  NRC Herman Zandijk Resistentie door antibiotica was allang bekend 
1246 20100429 KP NRC Reuters Onderzoek naar fraude Timosjenko 

1247 20100429  NRC correspondent VS bouwen windpark voor oostkust 
1248 20100429 KB NRC redactie Nog te weinig energiebesparing 
1249 20100504  NRC Wetenschapsredactie Twaalf geleerden toetsen studies klimaat 
1250 20100507  NRC Marjolein van de Water De techneuten zijn het onderling allang eens 
1251 20100508 OS NRC Warna Oosterbaan Zonnebrandstoffen 

1252 20100511  NRC Wetenschapsredactie VN is ongerust: natuur wordt instabiel 

1253 20100515  NRC AFP, BBC, Reuters Belangenstrijd om Nijl laait op 

1254 20100515  Trouw Chris Zijdeveld Duurzaamheid dankzij een portie Chinese lef 

1255 20100515  NRC Ingmar Vriesema Duurzaamheid is overal, maar red je er de wereld mee? 
1256 20100515 ES Trouw redactie China sluit deal over bouw olieraffinaderijen in Nigeria 

1257 20100518 KB NRC redactie CE Delft: industrie misbruikte emissiehandel 
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NR SUMMARY 

  

1234 
Een reductie van de CO2-uitstoot met 80 % is haalbaar als Europa zijn elektriciteitsnetwerken koppelt. De European Climate Foundation heeft een 'roadmap' uitgewerkt. Zonnepanelen 
komen vooral in Spanje. N-Afrika hebben we niet nodig (Desertec). Leunt ook zwaar op biomassa, windenergie, kernenergie en CO2-opslag. 

1235 
Het Chinese Sinopec koopt zich voor 4,7 miljard $ in in het grootste Canadese teerzandproject. Dat past in de strategie om olie- en gasbelangen op te kopen om de Chinese energiebe-
hoefte veilig te stellen. 

1236 De kou van de afgelopen winter kan zijn veroorzaakt door ongewoon lage zonne-activiteit, blijkt uit een Engelse studie in 'Environmental Research Letters' 
1237 Een internationale onderzoekscommissie pleit de onderzoekers van de Climate Research Unit van de University of East Anglia vrij van bewuste misleiding. 

1238 IJsland beschikt over onuitputtelijke bronnen aardwarmte en veel waterkracht (14,8 TWh per jaar) . Onderzeese kabel verhoogt de prijs van elektriciteit met niet meer dan 2%. 
1239 Om elektriciteit duurzaam op te wekken (en toe te passen) is een grensoverschrijdend hoogspanningsnet nodig. Dat blijkt echter moeilijk te realiseren. 

1240 
Demissionair minister Verhagen zegt dat CDA vindt dat NL nog 2 kerncentrales (à 10 miljard Euro per stuk) moet bijbouwen. Het is hypocriet om kernstroom te importeren maar zelf geen 
centrales te willen, vindt het CDA. 

1241 

Socioloog Anthony Giddens vindt dat we niet kunnen wachten met klimaatbeleid, tot problemen zichtbaar worden. Met oude geopolitieke verhoudingen is de opwarming niet te bestrijden. 
Politici en burgers spreken over klimaatverandering liever in fraaie, retorische termen dan dat ze actie ondernemen. Giddens heeft weinig vertrouwen in emissiehandel, en vestigt zijn hoop 
op vergroening van het belastingstelsel. Klimaatbeleid moet worden gecombineerd met zorg voor energiezekerheid! 

1242 
Dienst Centraal Milieubeheer Rijnmond (DCMR) vindt dat NL afscheid moet nemen van het 'gepietepeuter' van milieuvergunningen per bedrijf. We moeten gebiedsgericht werken en niet 
per individueel bedrijf. Nu zijn rigide normen richtinggevend. 

1243 
Australië wil met nieuwe stappen wachten tot het Kyoto Protocol afloopt en duidelijk is wat er daarna internationaal gebeurt. Het plan stelde toch al niet veel voor: -5% in 2020 t.o.v. 2000. 
Ook grote, energie-intensieve bedrijven hebben tegen de plannen geageerd. 

1244 
Huidige veehouderij is ethisch niet verantwoord, vinden 100 hoogleraren. Het landbouwbeleid heeft de afgelopen tien jaar geleid tot steeds verdere schaalvergroting, uitsluitend op grond 
van financiële overwegingen. Daarbij werden de kosten van natuur- en milieuschade niet meegeteld. We moeten tot morele keuzen komen. 

1245 Al in een vroeg stadium is gewezen op de gevaren van antibiotica. Er is niets mee gedaan. De belangen van veehouders wogen zwaarder dan de gezondheidsrisico's. 
1246 Oekraïnsche regering van Timosjenko heeft 290 miljoen $ die Oekraïne had ontvangen voor de verkoop van CO2-emissierechten "verkeerd aangewend". 

1247 
US regering heeft ingestemd met de bouw van een omstreden windpark voor de kust van Massachusetts voor 2 miljard $. Ministerie van energie wil dat in 2030 4% van de elektriciteit 
afkomstig is van offshore windparken. 

1248 NL bespaart minder dan de beoogde 2% per jaar. Oorzaak zou vooral het achterblijven van energiebesparende maatregelen in woningen zijn. 
1249 Twaalf onderzoekers van over de hele wereld zullen de IPCC procedures tegen het licht houden. De Nederlandse Louise Fresco is één van de twaalf. 
1250 Europa wordt het maar niet eens over een standaard voor elektrische auto's, maar ondertussen is de industrie al begonnen. Duitsland lijkt de toon te zetten. 
1251 Vloeibare brandstoffen zullen er altijd blijven, denkt verbrandingstechnoloog Philip de Goey. In de toekomst halen we die uit de zon. 

1252 Volgens VN rapport zullen ecosystemen de komende 20 jaar instabiel worden, door klimaatverandering, overbevissing en de kap van tropische bossen en watertekorten. 

1253 Stroomopwaartse landen Tanzania, Rwanda, Oeganda en Ethiopië willen meer Nijlwater voor eigen doeleinden benutten. Egypte en Soedan weigeren zich daarbij neer te leggen. 

1254 
Hoe kunnen we China bijbenen? Een frisse wind door Den Haag, meer visie en meer politieke moed. Inhoudelijke deskundigheid is uit het ambtenarenapparaat verdwenen. Men stelt nu 
een voodoo-achtig geloof in marktwerking voorop.  

1255 
Debat over duurzaamheid: Laat de tijdverspillende discussie over klimaatverandering toch rusten. Laten we ons richten op dat wat hoe dan ook zin heeft: renewable energiebronnen en 
biodiversiteit. Democratie laat teveel zijn oren hangen naar de waan van de dag. We moeten een beetje dictatoriaal worden. 

1256 China aast ook op licenties van Shell, Exxon en Chevron 

1257 Rapport van CE (Sander de Bruyn) legt bloot hoe de zware industrie de kosten van gratis verstrekte emissierechten heeft doorberekend in prijzen (windfall profits). 
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NR DATE CAT SOURCE AUTHOR(S) TITLE 

      

1258 20100520 BO NRC Dirk Vlasblom Deze volksbeving duurt maar even 
1259 20100519  NRC Correspondent Limburg bouwt energiecentrales 

1260 20100522 SC NRC Margriet van der Heijden Relativering ongewenst 
1261 20100522 SC Elsevier Simon Rozendaal Een flets zonnetje 

1262 20100522 KB NRC Marcel aan de Brugh Eneco verliest zaak om emissierechten 
1263 20100525 BO NRC AP Kindersterfte lager dan VN dachten 
1264 20100527  NRC Esther Wittenberg Bossche bus is elektrisch. De rest moet volgen 
1265 20100527 KB NRC Correspondent Brussel: geen ambitieuzer klimaatbeleid 

1266 20100529  NRC Dirk Vlasblom Waterproductiviteit van de landbouw kan wereldwijd omhoog 

1267 20100529 OS NRC Marcel aan de Brugh Deskundigen: boorteam BP-platform was nalatig 

1268 20100602 MP NRC Arjen Schreuder Duurzaamheid is belangrijk, maar nu even niet 

1269 20100531 MP NRC Maarten Huygen In ons gedrag zijn wij allen klimaatsceptici 
1270 20100531 OS NRC Michael T. Klare Stop olieboren in kwetsbare zeeën 

1271 20100602  NRC Redactie Klimaattop faalde door Denen 

1272 20100604  NRC ANP Duitse bedrijven bouwen Brits windmolenpark 

1273 20100607  NRC Jan Rotmans Ik spel het even: k-l-i-m-a-a-t 
1274 20100607 ES NRC Gerbert van der Aa Milieudefensie pakt Shell op foute gronden aan 
1275 20100607  NRC Reuters, AP, BBC Na 25 jaar cel voor giframp Bhopal 
1276 20100607 ES NRC Redactie BP plaatst kap op olielek in Golf 
1277 20100608  NRC Marcel aan de Brugh Studie: slecht klimaat voor investeren groene stroom 

1278 20100610  NRC Paul Luttikhuis Gegijzeld door de energie uit het verleden 

1279 20100612 MP Trouw, de Verdieping Janne Chaudron Het klimaat staat in de wereld op een laag pitje 

1280 20100612  Volkskrant Evert Nieuwenhuis Niet elke tijger hoef je te beschermen 

1281 20100612  NRC Redactie Nauwelijks vooruitgang op klimaatconferentie in Bonn 

1282 20100616  NRC Tom-Jan Meeus Olie in VS moet duurder worden 
1283 20100616  NRC Redactie Congres uit kritiek op oliesector 
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1258 
De vrouwen van de wereld gaan ons redden van de bevolkingsexplosie, zegt Fred Pearce. Ook zonder overheidsprogramma's. Maar zelfs als de bevolkingsgroei nu stopt, heeft dat amper 
invloed op de CO2-uitstoot. De consumptie per capita zal namelijk verder toenemen. 

1259 Men spreekt van duurzame energiecentrales, met zonnepanelen en windturbines en biomassaverbranding. De biomassacentrale neemt 98% voor zijn rekening. 

1260 In Chicago vergaderden klimaatsceptici voor de vierde maal op hun International Climate Change Conference (ICCC). Scepticus McIntyre blijkt van zijn geloof gevallen te zijn. 
1261 De sceptici krijgen (een beetje) gelijk: zonnevlekken blijken invloed te hebben op het klimaat op aarde. 

1262 
Eneco verzet zich nu het achter het net vist bij het verkrijgen van gereserveerde emissierechten voor nieuwbouw en uitbreiding. Die rechten blijken al uitgedeeld. Niemand vraagt zich af 
hoe het kan dat er zoveel wordt nieuw gebouwd en uitgebreid in een tijd van economische teruggang (!). 

1263 Het aantal kinderen dat sterft voor hun vijfde jaar is in de hele wereld sneller gedaald dan werd aangenomen. Daarop gericht beleid bleek dus effectief. 
1264 Noord Brabant moet elektrisch gaan rijden: 200.000 voertuigen over tien jaar, zo wil de provincie. 
1265 Hoewel het door de economische crisis veel goedkoper is geworden om doelstellingen te halen, ziet de Europese Commissie vooralsnog af van aanscherping. 

1266 Het aantal geoogste kilo's van gewassen, gedeeld door het waterverbruik (ca 1 kg tarwe per m3 water), is wereldwijd gestegen en kan bijna overal verder omhoog (ca 15%). 

1267 
De olieramp in de Golf van Mexico is veroorzaakt door ernstige nalatigheid van de bemanning van het boorplatform "Deepwater Horizon". Boren naar olie en gas in diep water komt steeds 
vaker voor, aangezien makkelijk winbare velden uitgeput raken. Dat brengt extra risico's met zich mee. 

1268 
De NL politiek laat zich, mede onder druk van de economische crisis, weer gemakkelijk verdelen in goed en slecht voor natuur en milieu. Aandeel duurzame energie in 2020 wordt 7%, 
i.p.v. het kabinetsdoel van 20%. Nu is het nog 2-3 %. 

1269 
Hellaas stoot bijna elke leuke activiteit broeikasgas uit. Als het weinig kost willen de mensen best iets doen, maar voor offers is geen animo. Volgens peilingen in Amerika, Groot-Brittanië 
en Duitsland, geloven daar nog slechts minderheden in het broeikaseffect. Tekorten van vandaag hebben voorrang op doemscenario in toekomst. 

1270 USA boort in diepe zee, omdat ze minder afhankelijk wil zijn van olie-import. Productiviteit gaat boven veiligheid en milieubescherming (zie ook zijn boek). 

1271 In een vertrouwelijke brief legt Yvo de Boer (voormalig Hfd UN Klimaatbureau) de schuld voor het mislukken van "Kopenhagen" bij de Deense premier Rasmussen.  

1272 Voor de kust van Wales verrijst de komende jaren een van de grootste windmolenparken op zee, ter wereld. 160 windturbines met een totale capaciteit van 576 MW. 

1273 
Hoogleraar wijst er op dat lijsttrekkers het thema 'klimaat' mijden tijdens verkiezingscampagne. Burgers willen wel veranderen, maar het 'fossiele energieregime' geeft haar macht (en 
belangen) niet prijs. De politiek moet wel oog krijgen voor het klimaat, anders verandert er niets.  

1274 Affakkelen van vrijkomend aardgas in Nigeria geeft CO2-uitstoot, maar het komt de veiligheid ten goede. 
1275 25 jaar na de giframp in Bhopal heeft een Indiase rechtbank 8 functionarissen van Union Carbide veroordeeld tot ieder twee jaar gevangenisstraf. 
1276 Met een kap en een 1500 m lange pijp lukt het BP om de helft van de 19.000 vaten olie per dag uit het lek op te vangen. Het gas wordt afgefakkeld. 
1277 Het Nederlandse beleid leidt er toe dat in NL het investeringsklimaat voor duurzame energie slecht is. Doelen voor 2020 worden zo niet gehaald. 

1278 

In Washington kunnen politici het maar niet eens worden over klimaatwet. Bedrijven wachten daar al lang niet meer op. Sceptici als Lieberman en Kreuzer beweren: Er is helemaal geen 
klimaatcrisis en zolang het economisch rendabel is, zal er genoeg olie zijn. En "Amerika is te arm om zich klimaatbeleid te veroorloven dat miljarden kost en miljoenen banen laat verdwij-
nen". Toch blijkt driekwart van de Amerikanen voorstander van regulering van broeikasgassen, nu zich een olieramp voor de kust afspeelt. 

1279 
Yvo de Boer nam afscheid van het klimaatbureau. Hij heeft er een hard hoofd in dat landen de opwarming beperkt kunnen houden. Het lijkt alsof "Mexico" nu al ten dode is opgeschreven. 
Onderhandelaars zijn te ver voor de troepen uitgelopen. Ook Obama heeft het thema op de lange baan geschoven. 

1280 
Econoom Paul Collier gelooft in zijn boek "The plundered planet" dat mondiale welvaart is te verenigen met natuurbehoud. Hij pleit voor een mondiale belasting op CO2-uitstoot, voor ie-
dereen gelijk (is hij optimistisch of naïef?). 

1281 Ontwerptekst kreeg zware kritiek, zowel van ontwikkelingslanden als van rijke landen. Er wordt met geen woord gerept over "Kopenhagen". Saudi-Arabië blokkeert. 

1282 Obama grijpt olieramp in Golf v Mexico aan om te pleiten voor krachtige energie- en klimaatwet. USA bezit 2% van mondiale olievoorraden, maar verbruikt 20 % v.d. productie. 
1283 Het ontbreken van een klimaatwet in de VS was een belangrijke reden van het mislukken van de klimaatconferentie in Kopenhagen, eind 2009. 
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1284 20100617 EC NRC Bjorn Lomborg EU, don quichot van het klimaat 
1285 20100617  NRC Wetenschapsredactie Intensieve landbouw is goed voor het klimaat 
1286 20100619  Elsevier Simon Rozendaal En de olie, zij spoot door 
1287 20100619  Elsevier Jozef Waanders Uit de brand 
1288 20100619 EC NRC Redactie Klant vindt duurzaam hout te duur 
1289 20100622  NRC Redactie Rapport VROM: windmolens in elf parken bundelen 
1290 20100623  NRC Ykje Vriesinga Ook juiste prikkels leiden tot verkeerde keuzes 
1291 20100623  NRC Joost van der Vaart De zoutmijn met radioactief afval beweegt 
1292 20100628  Volkskrant Andy Langenkamp China heeft geen andere keus dan doorgroeien 

1293 20100630  NRC Redactie Bedrijven investeren extra in duurzaamheid 
1294 20100701  NRC Wetenschapsredactie Uitgestorven potvis opgedoken in Peru 

1295 20100702 KP NRC Redactie Uitstoot CO2 in 2009 niet toegenomen 
1296 20100703 ES NRC Marcel aan de Brugh Tekort aan emissierechten lokt rechtszaak uit 

1297 20100705  NRC AFP, Reuters Obama geeft subsidie op zonne-energie 

1298 20100706  NRC Wetenschapsredactie Geen nieuwe fouten in rapport klimaat 
1299 20100713  Metro Redactie Vlaming verslaafd aan de eigen auto 
1300 20100714  NRC Marcel aan de Brugh Er staat een gasrevolutie te gebeuren 
1301 20100714  NRC Marcel aan de Brugh VS nu grootste gasproducent, vóór Rusland 

1302 20100714  NRC Marcel aan de Brugh Perspectieven in Europa minder gunstig dan in VS 

1303 20100715  NRC Redactie EU-ministers: uitstoot van CO2 moet meer dalen 
1304 20100715  NRC Wetenschapsredactie Rus tobt beter over zichzelf dan Amerikaan 
1305 20100715  NRC Stephane Alonso Polen voelen de gaskoorts al opkomen 
1306 20100715  NRC Stephane Alonso Poolse bodem bevat wellicht voor eeuwen gas 
1307 20100716  NRC Chris Hensen Rusland voelt de hitte van het schaliegas 
1308 20100716  NRC Correspondent BP dicht olielek in Golf van Mexico 

1309 20100716  NRC Redactie Illegale houtkap met bijna kwart gedaald 

1310 20100717  Elsevier Simon Rozendaal Mislukt witwassen 

1311 20100718 KB Volkskrant Yvonne Hofs Industrie komt energiedeal niet na 
1312 201007/08 ME Consumentengids Redactie Energiezuinig impopulair 
1313 20100720  NRC Oscar Garschagen China nu grootste verbruiker energie 
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1284 Na mislukte klimaattop streeft de EU eenzijdig naar verdere CO2-emissiereducties. Daardoor zal Europa economisch verder wegzakken. 
1285 Intensieve landbouw voorkomt dat bossen moeten worden gerooid. Daarbij zou veel meer CO2 geproduceerd zijn dan zou zijn bespaard op N2O en CH4. 
1286 Het lukt maar niet om het olielek in de Golf v Mexico te dichten. Boren op anderhalve kilometer diepte is geen makkie. En we moeten van de olie af! 
1287 In grote delen van Zuidoost-Europa dreigt ontbossing door hoge energieprijzen. Op de Balkan heerst een elektriciteitscrisis. 
1288 Nederland importeert steeds meer duurzaam hout, maar consumenten laten het liggen omdat de prijs zo'n 15% hoger ligt. 
1289 VROM wil elf grootschalige windparken (met elk 100 windturbines van 120 hoog) aanleggen, waardoor de rest van NL kan worden ontzien. 
1290 Gedragseconoom Richard Thaler pleit voor maximale keuzevrijheid voor consumenten en bedrijven, met af en toe een 'duwtje in de goede richting'. 
1291 In een zoutmijn bij Remlingen (Dld) liggen 126.000 vaten radioactief afval opgeslagen. Maar de bodem is gaan schuiven. De vaten moeten daar nu weg. 
1292 China is de 2e economie v.d. wereld, met 20% v.d. wereldbevolking. Uitdaging: 1,3 miljard mensen bijeenhouden door voortdurende welvaartsgroei. 

1293 Ruim 60 bedrijven willen de komende 4 jaar 525 M Euro investeren in verduurzaming v.d. grondstofstromen. Nu investeren levert straks voordeel op voor de NL economie. 
1294 Twaalf miljoen jaar geleden zwom deze potvis in de voedselrijke koude Golfstroom voor de kust van Peru. Nu zijn overblijfselen blootgelegd. 

1295 
Volgens rapport van PBL is de wereldwijde CO2-uitstoot in 2009 in rijke landen met 7% gedaald. Dat wordt gecompenseerd door toename in ontwikkelende landen. Sinds het jaar 2000 is de 
CO2-uitstoot in China vrijwel verdubbeld. Per hoofd v.d. bevolking is het echter 6 tonCO2, tegenover NL 10 tonCO2 en USA 17 tonCO2. 

1296 Energiebedrijven die nieuwe elektriciteitscentrales bouwen krijgen geen (gratis) emissierechten omdat de daarvoor gereserveerde 'pot' leeg is. 

1297 
Obama trekt 1,85 miljard$ uit ter stimulering van zonne-energie. 1,45 miljard daarvan gaat naar Abengoa, dat in Arizona de grootste zonne-energie centrale ter wereld gaat bouwen. De ove-
rige 400M$ gaat naar fabrieken die zonnepanelen produceren. Ze geven werk aan 1500 mensen. 

1298 Het PBL heeft geen nieuwe fouten ontdekt in het IPCC AR4 rapport. Soms wordt geen onderscheid gemaakt tussen gevolgen van klimaatverandering en overbevolking. 
1299 Ook voor korte ritjes van minder dan 3 km is de Vlaming niet uit zijn auto te slaan. Slechts in 5% van de gevallen pakt hij de bus, tram of trein. 
1300 Nieuwe technologie maakt winning van voorheen niet winbare, onconventionele gasvoorraden, toch mogelijk. Dat krijgt grote geopolitieke gevolgen. 
1301 Door overvloed aan schaliegas neemt import van LNG in de VS af. 

1302 
Ook in Polen, Dld en Frankrijk wil men met nieuwe technieken gas gaan winnen uit "shalegas" (leisteen gas). Horizontaal boren en 'kraken' met water en chemicaliën, maakt het gas los van 
het gesteente. Daarmee worden tot nu toe onbereikbare voorraden winbaar. Het zet de gaswereld op z'n kop. 

1303 
Europa moet de uitstoot van CO2 in 2020 niet met 20% maar met 30% terugbrengen. Alleen dan kan Europa de concurrentie aan op het gebied van "groene technologie". Men moet er alleen 
nog een politiek, Europees besluit over nemen. 

1304 Russen piekeren meer over wat er in hun leven misgaat dan Amerikanen. Amerikanen worden er somber van maar Russen voelen zich er beter door. 
1305 Onder Polen bevindt zich een gigantische leidsteenlaag met grote hoeveelheden gas. Als het lukt dat te winnen krijgt Polen een andere plek in de wereld. 
1306 Poolse milieu-organisaties zijn bezorgd over gevolgen voor grondwater - er worden grote hoeveelheden water en chemicaliën naar beneden gepompt. 
1307 Door de opkomst van schaliegas verliest Gazprom - en daarmee Rusland - terrein.  Voorlopig zegt Gazprom niets in schaliegas te zien. 
1308 Met een nieuwe kapconstructie is het lek afgesloten. Nog niet duidelijk is of er dieper in de put nog olie weglekt. Men houdt de druk angstvallig in de gaten. 

1309 
Sinds in 2002 strengere regels van kracht werden en strenger worden gehandhaafd, is illegale houtkap met 22% (17 Mhectare bos) afgenomen. Toch wordt nog steeds 100 miljoen m3 hout 
op onwettige wijze gewonnen. China is de grootste importeur van illegaal gekapt hout.  

1310 PBL treft geen fouten aan in klimaatrapporten, maar geeft zelf toe dat ze niet in staat zijn die rapporten te beoordelen. Daarbij hebben ze er zelf aan meegewerkt. 

1311 
Energie-intensieve bedrijven kregen belastingontheffing wanneer zijn aan het convenant Benchmarking meededen. Ze hebben echter hun afgesproken doelstellingen op geen stukken na 
gehaald. Ze hoeven echter het behaalde voordeel van 70 Meuro niet alsnog te betalen (vlgs rapport van CE). 

1312 Mensen die een woning kopen zijn niet geïnteresseerd in energiebesparing. Alleen wanneer het op korte termijn financieel voordeel oplevert zijn kopers bereid hun portemonnee te trekken. 
1313 Door aanhoudende economische groei is China de VS voorbijgestreefd als grootste energieverbruikende natie ter wereld. Peking betwist die dubieuze eer. 
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1314 20100722 KP NRC Redactie Na Kyoto-protocol dreigt een groot gat 

1315 20100722  NRC Jeroen van Bergeijk De macht van mijnen in Australië 

1316 20100722  China Daily Redactie Carbon trading in pipeline 
1317 20100723  NRC AP, Reuters, AFP Senaat VS staakt behandeling van nieuwe klimaatwet 
1318 20100723 EC NRC Reuters Klimaatbeleid moet wachten 
1319 20100727  NRC Karin de Mik Noordelijke provincies zetten in op groene energie 
1320 20100728 BO NRC Redactie Iran gaat werken aan 150 miljoen burgers 
1321 20100729  NRC Wetenschapsredactie Opwarming door roet onderschat 
1322 20100729  NRC Elske Schouten Ze zijn net op tijd bij het ijs op de Puncak Jaya 
1323 20100731 KO NRC Reuters Bij bosbranden door extreme hitte in Rusland zijn al 23 mensen omgekomen 
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1314 
UNFCCC rapporteert een dreigend gat in het wereldwijde klimaatbeleid, als per 2012 het Kyoto-Protocol afloopt. De kans dat er eind 2010 een nieuw akkoord wordt bereikt in Mexico, 
wordt klein geacht. UNFCCC wil dan de huidige doelstelling handhaven tot 2013 of 2014. 

1315 
Australië exporteert jaarlijks voor miljarden aan steenkool. De mijnbouw industrie heeft veel macht. Zij maakten een einde aan het premierschap van Kevin Rudd die de mijnbouw een extra 
belasting wilde opleggen. Publieke opinie zwichtte voor het werkgelegenheidsargument. 

1316 China is van plan om een begin te maken met koolstof-emissie handel, in de periode 2011-2015 (12e vijfjaren periode), om z'n efficiency doelstelling in 2020 te halen. 
1317 Obama slaagt er niet in om een nieuwe klimaatwet ingevoerd te krijgen. VS gaan straks met lege handen naar de klimaattop in Mexico. 
1318 Australië zal pas maatregelen nemen om het klimaat te beschermen als de economie het toelaat en "de Australiërs er klaar voor zijn". 
1319 'Energy Valley' in Noord-Nederland investeert de komende vijf jaar 23 miljard Euro in energieprojecten, waarvan 7,5 miljard in duurzame energie. 
1320 Na twintig jaar gezinsplanning met steun van de UN, gaat de Iraanse regering opnieuw bevolkingsgroei aanmoedigen. Men wil groeien van 75 naar 150 miljoen. 
1321 Roetdeeltjes in de lucht dragen bijna zoveel bij aan opwarming als CO2. Ze blijven echter niet meer dan een paar weken hangen. 
1322 Het gletsjerijs op de hoogste berg van Indonesië (de bijna 5000 m hoge Puncak Jaya in Papoea) zal over enkele jaren verdwenen zijn. 
1323 Rusland wordt geteisterd door extreme hitte en droogte. Nog nooit sinds het begin van de temperatuurmetingen, 130 jaar geleden, was het er zo warm. 
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(C) De wereld energie situatie 
 
Bij de wereld energiesituatie denken we in eerste instantie aan de energie die mensen ge-
bruiken bij hun activiteiten. Momenteel gaat het daarbij veelal om de inzet van fossiele 
(steenkool, olie, aardgas) energiedragers. Maar de energie die daarin ligt opgesloten, is in 
een ver verleden (honderden miljoenen jaren), gedurende lange perioden (zelfs in geologi-
sche zin) door de zon naar de aarde gestraald. Die directe zonnestraling en de daarvan af-
geleide energievormen (wind, golven, verdamping/neerslag) vormt nog steeds een onuitput-
telijk lijkende bron van energie. Zo is de hoeveelheid energie, die de aarde rechtstreeks van 
de zon opvangt, een factor 8550 groter dan het totale energiegebruik van haar bewoners. 
Het overgrote deel van deze energie die de zon zo rijkelijk naar ons toe straalt, verdwijnt 
echter als langgolvige warmtestraling weer in de ons omringende ruimte. Het blijkt dat het 
bepaald niet eenvoudig is om een bruikbaar deel van de energie die de zon ons toe straalt te 
benutten voor de zaken waarvoor wij nu vertrouwen op fossiele energiedragers. Toch zal het 
ooit van moeten komen. Enkele problemen bij de toepassing van zonne-energie in directe of 
afgeleide vorm zijn: 
• Het is vaak niet beschikbaar op de momenten dat wij het nodig hebben. Dat vergt opslag 

in een vorm die later eenvoudig weer kan worden aangesproken. 
• Het is niet beschikbaar op de plaats waar wij het nodig hebben. Zo moet een groot deel 

van de straling die op de wereldzeeën invalt voor ons als min of meer verloren worden 
beschouwd. En als we de energie wel kunnen opvangen, zijn lange transportlijnen nodig 
naar de plaatsen waar wij het wensen te gebruiken (bijvoorbeeld in bevolkingsconcentra-
ties, zoals steden). 

• Het is niet beschikbaar in de vorm waarin wij het nodig hebben. Zo maken wij voor mo-
biele toepassingen bijvoorbeeld graag gebruik van vloeibare energiedragers met een ho-
ge energie-inhoud, die kunnen worden meegenomen in het transportmiddel. 

 
Daarnaast moeten we bedenken dat een belangrijk deel van onze fossiele energiedragers 
wordt gebruikt voor chemische omzettingen, waardoor de moleculen ervan terecht komen in 
producten (zoals staal en chemische producten). Voor deze vorm van energiegebruik 
(feedstock) biedt zonne-energie hoe dan ook geen perspectief. 
 
In de eerstvolgende paragraaf analyseren we eerst het menselijke (antropogene) energiege-
bruik. Vervolgens vergelijken we dat met de beschikbare voorraden, om na te gaan hoe lang 
we hier mee toe kunnen. Ook berekenen we de hoeveelheid CO2 emissie die gepaard gaat 
met de inzet van al die energiedragers. In bijlage G vergelijken we deze hoeveelheid CO2 die 
door toedoen van menselijke activiteiten in de atmosfeer komt met de natuurlijke koolstofcy-
cli van de aarde.  
De grafieken zijn ontleend aan de energie databases van het International Energy Agency 
(IEA - World Energy Statistics) en BP (BP - Statistical Review of World Energy). 
 
In de daaropvolgende paragraaf gaan we meer in detail in op de stralingsbalans van de aar-
de. Niet alleen om na te gaan welke energiestromen daarvan door de mens zijn af te tappen 
(renewable energy), maar ook om beter zicht te krijgen op het broeikaseffect.  
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Omdat het broeikaseffect in belangrijke mate bepaald wordt door koolstofhoudende gassen 
in de atmosfeer (CO2 en CH4), wordt in de laatste paragraaf van dit hoofdstuk ingezoomd op 
de koolstofcycli van de aarde. 
 
Daarmee geeft deze bijlage een basis inzicht in de processen die hier in het spel zijn. Zonder 
dit inzicht kan geen zinnig woord worden gezegd over het wezen van “duurzame ontwikke-
ling”. 
 
 
C.1 Energiebronnen, voorraden en verbruik 
 
World primary energy consumption by region 
Onderstaande grafiek toont hoe het wereldwijde energiegebruik zich over de afgelopen 4 
decennia heeft ontwikkeld. 

Fig C.1  World primary energy consumption by region (BP Stat. Rev. of  World Energy, 2010) 
 
We zien daarin dat er sprake was van een gestage toename van de energieconsumptie, met 
een kleine dip in de periode, volgend op de oliecrises van 1972 (boycot van OPEC landen) 
en 1979 (oorlog tussen Irak en Iran, met verminderde productie van olie). In die periode ste-
gen olieprijzen tot (tot dan toe) ongekende hoogte. Daarna wordt de opgaande lijn weer op-
gepakt om zelfs na 2003 te versnellen (China & India). Pas tijdens de financiële crisis die in 
2008 begon, zien we een teruggang van het wereldenergiegebruik. 
De stijging van de consumptie doet zich voor in bijna alle regio’s, met uitzondering van Euro-
pa en Eurasia, waar na het uiteenvallen van de Sovjet Unie de productie en het energiege-
bruik aanvankelijk sterk terug liep. De stijging in Azië is explosief te noemen en lijkt zich 
steeds sneller te voltrekken.  
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World primary energy supply by fuel 
Het wereldenergiegebruik vertoont hetzelfde verloop als de grafiek hiervoor, al is de periode 
waarover het is afgebeeld iets korter. Deze grafiek laat echter zien hoe het zit met de verde-
ling over verschillende energiedragers. 

 
Fig C.2  World primary energy supply by fuel, according to EIA World Energy Statistics 2010 
 
 
Het wereldenergiegebruik, opgesplitst naar energiedragers laat zien dat met name de con-
sumptie van steenkool sinds 2002 sterker groeit, onder druk van de alsmaar gestegen olie-
prijzen. Vergelijking met de vorige grafiek maakt duidelijk dat vooral de groei van het ener-
giegebruik in Azië (China en India) in de vorm van een verhoogde inzet van steenkool 
plaatsvindt. 
Verder valt op dat het aandeel van niet tot de emissie van broeikasgas leidende energiedra-
gers (renewable waste, hydro, nuclear) nog altijd een bescheiden aandeel heeft van nog 
geen 20%. Meer dan 80% komt voor rekening van steenkool, olie en aardgas. Deze verhou-
ding blijkt al jaren min of meer stabiel, ondanks alle beleid dat is gericht op vermindering van 
de inzet van fossiele energiedragers. 
 
Proven world oil and natural gas reserves over time 
Ondanks de gestage toename van de consumptie van energiebronnen waarvan de voorra-
den eindig zijn, bleek er gedurende langere tijd sprake van een toename van de winbare 
reserves van deze brandstoffen. De onderstaande grafiek laat dit zien voor de olie reserves 
en de daaropvolgende grafiek voor de reserves aan aardgas. 
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Fig C.3  World oil reserves over time, according to BP Stat. Rev of World Energy, 2010 
 
 
Na een jarenlange stijging van de bekende, winbare voorraden aan olie, is sinds 2006 een 
daling ingezet. Dat betekent dat de hoeveelheid die ieder jaar wordt toegevoegd aan wat als 
bekend en winbaar wordt gezien, niet meer opweegt tegen het totale gebruik in een jaar. Dat 
is tekenend voor een situatie waarin door de almaar oplopende olieprijs toch steeds meer 
bekende voorraden als “winbaar” gekwalificeerd hadden kunnen worden. Het verschijnsel 
van teruglopende voorraden en daarmee samenhangende productie is al door verschillende 
onderzoekers bestudeerd. Men spreekt in dit verband van “Peak Oil Theory” (Hirsch 2005; 
Hubbert, 1974). Zij concentreerden zich daarbij steeds op bepaalde regio’s, maar het ziet er 
naar uit dat iets soortgelijks zich nu ook op wereldschaal afspeelt. In steeds meer, recente 
publicaties wordt het optreden van een piek vóór het jaar 2025 voorzien (Deffeyes, Hirsch, 
Goodstein, Leggett, Owen). 
De snelle stijging van de winbare hoeveelheid olie, in de tachtiger jaren in het Midden Oos-
ten, zou verband kunnen houden met de afspraak binnen de OPEC dat productieplafonds 
van landen zijn gekoppeld aan de winbare olievoorraad van een land. 
Wat verder opvalt is de gestage afname van de winbare voorraden van een regio als Noord 
Amerika. Dit vormt een belangrijke drijfveer voor de buitenlandse politiek van een land als de 
Verenigde Staten. In dit overzicht zijn de teerzanden en olieschalies buiten beschouwing 
gelaten. 
Het Midden Oosten beschikt over veruit het grootste deel van de wereld olievoorraden (60%). 
 
Het beeld van de winbare reserves aan aardgas laat zien dat ook daar een keerpunt in zicht 
lijkt. Sinds 2001 neemt die voorraad niet meer noemenswaardig toe. Het Midden Oosten, 
samen met Europa en Eurasia (Rusland) zijn goed voor bijna 75% van de wereldvoorraad 
aan aardgas. 
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Fig C.4  World natural gas reserves over time (BP Stat. Rev of World Energy, 2010) 
 
World electricity generation over the years 
Onderstaande grafiek toont de hoeveelheid elektriciteit die wereldwijd werd opgewekt, over 
de afgelopen bijna 20 jaar, onderscheiden naar regio. 
Bedroeg de toename van het wereld energiegebruik over de periode 1990 – 2007 bijna 14%, 
de toename van het elektriciteitsgebruik lag daar met 17% ruimschoots boven. Naarmate 
een economie zich verder ontwikkeld stijgt het elektriciteitgebruik sterker dan de rest. Ook 
hier zien we dat “Asia Pacific” (China en India) de sterkste groei laat zien. 
De vraag rijst “welk aandeel heeft kernenergie in de totale elektriciteitsopwekking?” 

Fig C.5  World Electricity generation over the years (BP Stat. Rev. of World Energy, 2010) 
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World nuclear electricity production 
Het aandeel elektriciteit, afkomstig van kerncentrales steeg in de tachtiger jaren fors, maar 
vlakte na 1986 (Chernobyl) af. Het totale aandeel van elektriciteit, afkomstig van kerncentra-
les, bedroeg in 2007 niet meer dan 13,7% (fig D.4). Twintig jaar eerder, in 1987, was dat nog 
15,5%. Dit tempert optimisme dat het denkbaar is dat het overgrote deel van de elektriciteit 
in kerncentrales zou kunnen worden opgewekt, nog afgezien van de veiligheidsrisico’s die 
daarmee gepaard zouden gaan en de ook niet onuitputtelijke voorraden aan uranium. Sinds 
2005 loopt de productie van in kerncentrales opgewekte elektriciteit gestaag terug. 
 

Fig C.6  World nuclear electricity production, according to BP Stat. Rev. of World Energy 
  2010 

 
World CO2 emissions by fuel 
Het wordt tijd om na te gaan wat de emissie is van kooldioxide, die volgt uit het verbranden 
van steeds maar meer fossiele brandstoffen. Onderstaande grafiek toont het verloop van de 
totale CO2 emissie, veroorzaakt door de inzet van fossiele brandstoffen. 
 
Ondanks alle beleid dat sinds 1990 is gericht op de reductie van de emissie van broeikas-
gassen zien we dat de emissie van CO2 in de periode 1990-2006 alleen maar is toegenomen. 
De sterkste groei daarvan doet zich voor in Azië. Behalve een groei in volume is daar ook de 
toenemende inzet van steenkool als brandstof debet aan (voor dezelfde opbrengst aan 
energie levert steenkool bijna 1,24 maal zoveel CO2 emissie op als olie en 1,70 maal zoveel 
als aardgas. 
In het jaar 2007 bedraagt de totale uitstoot van CO2 28500 Mton/jaar. Dat stemt goed over-
een met de berekening uit het overzicht in sectie C.2, hieronder. 
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   *    - including international aviation and bunkers 

   **  - calculated according to IPCC guidelines 

   *** - including emissions from non-renewable waste 

 
Fig C.7  World CO2 emissions by fuel, according to IEA World Energy Statistics 2010 
 
 
C.2 Tabel met wereld energie reserves, resources en  verbruiken 
 
Tabel C.1 (hieronder) geeft een cijfermatig overzicht van de energieconsumptie en de wereld 
energiereserves voor de verschillende energiedragers. 
De tabel is samengesteld op basis van verschillende bronnen, die onderling elkaar niet veel 
ontlopen (het lijkt er op dat ze zich allen baseren op dezelfde basisstudies): 

• World Energy Council 
• BP Statistical Review of World Energy 
• IEA World Energy Outlook 
• IPCC Special Report on Emission Scenario’s 
• Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe 
• IPCC-Special Report on Emission Scenarios (SRES) 

 
Naast de reserves (winbare voorraden), voeren deze studies ook ‘resources’ en ‘occurren-
ces’ op. ‘Recources’ zijn voorraden die met conventionele technieken niet winbaar zijn, en 
soms in het geheel niet (diepe zeebodem). Als ze geëxploiteerd worden zal dat aanzienlijk 
duurder zijn en gepaard gaan met aanzienlijke milieuschade en risico’s. 
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‘Occurrences’ zijn ramingen op basis van statistische methoden. Het feitelijk voorkomen is 
nog niet aangetoond.  
De hoeveelheden voor ‘resources’ en ‘occurences’ gaan ver uit boven die van de ‘reserves’. 
De laatste jaren worden echter in toenemende mate signalen gegeven dat de voorraadra-
mingen te optimistisch zijn (Höök, 2010 & Rempel, 2009 ). 
Ook het IPCC (IPCC, 2000, SRES) hanteert vergelijkbare cijfers voor ‘reserves’, ‘resources’ 
en ‘occurrences’. Mikael Höök, Anders Silvertsson en Kjel Aleklett kwalificeren deze in 2010 
echter als “biased toward exagerated resource availability and unrealistic expectations on 
future production outputs from fossil fuels” (Höök, 2010). 
 
Aangezien deze cijfers in belangrijke mate zijn gebaseerd op gegevens van energiebedrijven, 
is overschatting ook niet zo vreemd. De waarde die investeerders aan deze bedrijven toe-
kennen, is immers in hoge mate gekoppeld met de voorraden waarover ze (zeggen) te be-
schikken. Bij OPEC landen is zelfs het maximale productieniveau gekoppeld aan de gerap-
porteerde voorraden. Het is dan ook geen wonder dat deze landen aan het eind van de jaren 
80 van de 20e eeuw abrupt hun reserves met gemiddeld 50% verhoogden. De daaropvol-
gende 30 jaar werd daarop vrijwel niet afgeboekt, ondanks toch aanzienlijke onttrekkingen. 
De vraag is dan ook welke waarde moet worden gehecht aan dit soort cijfers. 
Matthew Simmons schreef hierover een boek “Twilight in the desert” (Simmons, 2005). Hij 
staat bepaald niet alleen. Kenneth Deffeyes (Deffeyes, 2001), Jeremy Leggett (Leggett, 2005 
& 2009), Robert Hirsch (Hirsch, 2005), Steven Leeb (Leeb, 2007) en Willem Vermeend 
(Vermeend, 2010), zij allen wijzen op oprakende olievoorraden en de onmogelijkheid om de 
productie op te voeren in het tempo waarin de consumptie (van olie) groeit. Zij grijpen veelal 
terug op King Hubbert (Hubbert, 1956 & 1974), die al in 1954 voorspelde dat de Amerikaan-
se olieproductie zou “pieken” in 1970. Hij kreeg gelijk, waarna zijn theorie (Hubbert’s ‘peak 
theory’) serieze aandacht kreeg. 
Basil Gelpke en Ray McCormack maakten een aansprekende documentaire: “A crude awa-
kening” (Gelpke, 2007), over dit thema. 
Ook het International Energie Agency geeft al gedurende vele jaren signalen van dreigende 
olieschaarste (International Energy Agency, 2008). 
Het lijkt dus hoog tijd om de afhankelijk te verminderen van bronnen die, naar het zich laat 
aanzien, minder lang meegaan dan we tot voor kort dachten, die ernstige consequenties 
hebben voor onze leefomgeving, en daarenboven snel duurder zullen worden. 
Het stemt dan ook hoopvol dat enkele belangrijke landen grootschalig inzetten op zonne-
energie: 

• NRC (2010-07-05) – Obama geeft subsidie op zonne-energie 
• NRC (2009-12-09) – China tussen smog en “stralend ochtendgloren”  

 
Tabel  C.1 geeft de voorraad en verbruikcijfers voor verschillende energiebronnen, over ver-
schillende gebieden en het wereldtotaal.  
In de meest linkse kolom staan de verschillende energiedragers vermeld. Van steenkool, olie 
en aardgas staan zowel de nog aanwezige, winbare reserves als het jaarlijkse verbruik ver-
meldt in verschillende eenheden, omdat ze ook in de litteratuur vaak in verschillende eenhe-
den worden opgegeven. Voor zowel de voorraden als voor het verbruik is 2005 als referen-
tiejaar gekozen. In de naastliggende kolommen zijn - indien bekend – de verbruikcijfers per 
regio vermeld. We zien hieruit dat er aanzienlijke discrepanties kunnen bestaan tussen aan-
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wezige voorraden en verbruikscijfers per regio. Dit laat zien dat brandstoffen vaak op andere 
plaatsen worden gebruikt dan waar ze worden gewonnen. Daarvoor is niet alleen transport 
nodig (tankers, bulkcarriers, pijpleidingen, hoogspanningsleidingen), maar ook lopen er te-
gengestelde kapitaalstromen. Dat leidt tot herverdeling van kapitaal. Aan de rechterzijde van 
de tabel staan de wereldtotalen. Bij fossiele brandstoffen wordt ook de daarmee gepaard 
gaande CO2 emissie weergegeven. De laatste kolom geeft het quotiënt van voorraad en 
jaarverbruik en geeft zodoende een indicatie van hoe lang uit de winbare voorraad kan wor-
den geput, bij ongewijzigd verbruik. We zien daaruit dat de voorraden aardolie en aardgas 
binnen ca 50 jaar zullen zijn uitgeput (het is waarschijnlijk dat het jaarverbruik zeker aanvan-
kelijk de stijgende trend zal voortzetten). De voorraad steenkool zou zo berekend nog toerei-
kend zijn voor ruim 200 jaar. Bij het schaars worden van een bepaalde energiedrager, zal 
worden overgestapt op een andere energiedrager waarvan nog voldoende voorraad resteert; 
er zal substitutie plaatsvinden. Op de onderste regel van deze kolom staat daarom het quoti-
ent van de totale voorraad (in PJ, uitgezonderd teerzanden en olieschalie) en de wereldwijde 
consumptie (in PJ per jaar). Hieruit zien we dat bij substitutie van energiedragers na ca 90 
jaar toch alle nu als winbaar beschouwde voorraden aan fossiele brandstoffen zullen zijn 
opgebruikt. 
 
Tussentijds zal meer worden ingezet op bronnen die geen CO2 emitteren. Kijken we naar 
uranium, dan zien we dat de bekende, winbare voorraden nog voor 150 jaar toereikend zijn. 
Wanneer opwerking plaatsvindt in snelle kweekreactoren dan kan dit een factor 50 langer 
zijn. De totale hoeveelheid op kernenergie gebaseerde energie bedraagt echter niet meer 
dan 5% van de totale energieconsumptie (gerekend naar inzet van primaire energiedragers).  
De voorraad winbaar uranium, bruikbaar voor kerncentrales blijkt op geen stukken na toerei-
kend om gedurende ook maar 10 jaar te voorzien in de totale wereldenergiebehoefte. 
Het moet dus uitgesloten worden geacht dat de wereldenergievoorziening voor langere tijd 
op kernenergie kan worden gebaseerd. Dat neemt niet weg dat het wel een energiebron is 
die meetelt en die in een overbruggingsfase een rol kan spelen. 
Indien kernfusie kan worden aangewend voor energieproductie, openen zich geheel nieuwe, 
en vrijwel onbegrensde, perspectieven. De voortgang op dit gebied stemt echter niet hoopvol, 
zodat daarop niet binnen afzienbare termijn mag worden gerekend. 
 
De hoeveelheid energie die via waterkracht wordt opgewekt ligt in dezelfde orde grootte als 
van kernenergie. De hoeveelheid door waterkracht opgewekte energie kan met veel moeite 
misschien nog verdubbelen. Dan is de grens echter wel bereikt. Gevreesd moet worden dat 
de capaciteit aan waterkracht op termijn geleidelijk zal teruglopen, doordat stuwmeren gelei-
delijk aan dichtslibben en de nadelige (milieu)effecten van het afdammen van rivieren, zich 
steeds nadrukkelijker manifesteren. Dat laat zien dat in het gunstigste geval niet meer dan ca 
10% van de wereldenergiebehoefte door waterkracht kan worden gedekt. 
 
Biobrandstoffen en afval voorzien momenteel in ongeveer 20 % van de wereldenergiebe-
hoefte. Enige stijging is mogelijk, maar dat leidt al snel tot voedselschaarste, aangezien 
bouwgrond die voor de verbouw van biomassa wordt gebruikt wordt onttrokken aan de voed-
selproductie. In het jaar 2007 werd duidelijk dat er een wereldtekort dreigt aan voedsel, het-
geen zich uitte in een drastische stijging van de prijzen van voedingsgewassen. Een forse 
toename van het areaal voor de verbouw van biomassa lijkt er dus niet in te zetten. 
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Als grote energiestroom waaruit nog zou kunnen worden geput, blijft over de directe benut-
ting van zonnestraling door thermische omzetting en foto-voltaïsche panelen. Als afgeleide 
energiestroom biedt ook het gebruik van windenergie enig perspectief. Aangezien dit fluctue-
rende bronnen zijn, doet de noodzaak van grootschalige energie-opslag zich hierbij pijnlijk 
voelen. 
 
De reserves aan (moeilijk winbare) teerzanden en olieschalie lijken aanzienlijk (in dezelfde 
ordegrootte als van steenkool), maar de winning daarvan zal gepaard gaan met een zware 
belasting van de leefomgeving, en de inzet ervan met aanzienlijke (extra) emissies van CO2. 
 
De laatste kolom geeft cijfers voor wat men doorgaans aanduidt als “resources”. Dat zijn 
ramingen van overige voorraden aan brandstoffen, deels al bekend maar met conventionele 
technieken niet winbaar, deels geschat op basis van statistiek waarmee men raamt welke 
nog niet ontdekte voorraden verwacht mogen worden. Het gaat om aanzienlijke “resources”. 
Als deze ook in exploitatie worden genomen, verruimt de tijdshorizon tot honderden jaren. 
Afgezien van de eerder genoemde twijfel aan de betrouwbaarheid is hierbij ook een pro-
bleem dat exploitatie van deze bronnen aanzienlijk lastiger en duurder zal zijn dan van con-
ventionele “reserves”. Daarnaast gaat dat gepaard met grote veiligheidsrisico’s en schade 
aan de leefomgeving. 
De ramp in de Golf van Mexico, met het boorplatform “Deepwater Horizon”, in april 2010 laat 
bijvoorbeeld zien wat de risico’s zijn van het aanboren van olievoorraden op grotere diepte 
van de oceaanbodem. 
Met voortgezette (of zelfs stijgende) energieconsumptie zullen de problemen om in de groei-
ende behoefte te voorzien binnen afzienbare tijd toenemen: 

• Toenemende risico’s voor de leefbaarheid (veiligheid) 
• Stijgende prijzen, en ‘resource rents’ (Collier, 2005), veroorzaken geopolitieke instabi-

liteit. 
 
Deze ontwikkelingen vormen een directe bedreiging van de nu levende bevolking op aarde 
en vormen een beter motief tot handelen, dan “klimaatverandering”, waarbij het nog geruime 
tijd zal duren voor de nadelige gevolgen daarvan zich grootschalig zullen openbaren. 
 
We zien dat de totale CO2-emissie t.g.v. de inzet van brandstoffen ca 29,5 Gton/jr bedraagt, 
in het jaar 2005. 
Boven op deze CO2-emissies van brandstoffen, komen nog de emissies van industriële pro-
cessen (minerale productie, ijzer & staal, overig) van 4,6 Gton (EDGAR database van de EU). 
Daarmee komt de totale door de mens veroorzaakte wereldwijde CO2-emissie uit op ca 34 
Gton/jaar. Dit cijfer correspondeert met dat van gezaghebbende bronnen. 
Wanneer ook nog eens het CO2equivalent van de z.g. niet-CO2 broeikasgassen wordt meege-
teld, dan komt het totaal uit op ca 50 Gton/jr (in 2005). 
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WORLD ENERGY RESERVE AND CONSUMPTION OF FOSSIL FUEL S, 2005
area World total [Mton res/cons World resource

Energy carrier ref. yr energy unit M-east S&Cntr Am Afri ca Nrth Am Eur&Eurasia Asia Pac [energy unit] CO2(/yr)] [year] base [PJ]      (14)

Coal reserve 2005 109 ton 0,4 19,9 50,3 254,4 287,1 296,9 909
Coal reserve 2005 106 toe 273,3 13.598,3 34.371,7 173.840,0 196.185,0 202.881,7 621.150
Coal reserve 2005 PJ 11.480 571.130 1.443.610 7.301.280 8.239.770 8.521.030 26.088.300 2.452.300 200.000.000
Coal cons. 2005 106 toe/yr 9,0 21,1 100,3 613,9 537,5 1.648,1 2.930
Coal cons. 2005 PJ/yr 378,0 886,2 4.212,6 25.783,8 22.575,0 69.220,2 123.056 11.567 212

Oil reserve 2005 109 barrel 754,5 103,5 117,0 60,7 144,1 40,7 1.221
Oil reserve 2005 109 ton (toe) 101,2 14,8 15,2 7,8 19,2 5,4 164
Oil reserve 2005 PJ 4.250.400 621.600 638.400 327.600 806.400 226.800 6.871.200 522.211 12.000.000
Oil consumption 2005 106 barrel/day 5,8 4,8 2,8 24,9 20,3 24,0 83
Oil consumption 2005 106 ton/yr 286,1 236,8 138,1 1.228,2 1.001,3 1.183,8 4.074
Oil consumption 2005 PJ/yr 12.015,8 9.944,1 5.800,7 51.585,0 42.055,3 49.720,5 171.121 13.005 40

Nat.Gas reserve 2005 1012 m3 72,1 7,0 14,4 7,5 64,0 14,8 180
Nat.Gas reserve 2005 PJ 2.286.521 222.534 456.163 236.482 2.029.117 470.428 5.701.245 319.840 16.500.000
Nat.Gas consumption 2005 109 m3/yr 251,0 124,0 71,0 775,0 1.122,0 407,0 2.750
Nat.Gas consumption 2005 106 toe/yr 190,0 93,9 53,8 586,8 849,5 308,2 2.082
Nat.Gas consumption 2005 PJ/yr 7.956,7 3.930,8 2.250,7 24.567,5 35.567,4 12.901,9 87.175 4.891 65

Hydro El.consumption 2005 106 toe/yr 1,5 53,8 7,6 56,5 71,1 63,6 254
Hydro El.consumption 2005 PJel/yr 62,2 2.261,5 317,6 2.371,7 2.987,7 2.671,7 10.672 0 n.a. n.a.

Nucl.En. reserve 2005 PJth 0 75.000 300.000 225.000 495.000 405.000 1.500.000 (5) 2.000.000

Nucl.En. consumption 2005 106 toe/yr (final) 0,0 1,4 1,1 79,5 108,8 47,5 238
Nucl.En. consumption 2005 PJth/yr (final) 0,0 59,1 46,3 3.338,8 4.569,3 1.995,0 10.009 0 150

Tar sands reserve 2005 106 toe - 35.000 - 40.000 40.000 - 115.000
Tar sands reserve 2006 PJ - 1.470.000 - 1.680.000 1.680.000 - 4.830.000 ? 7.000.000

(Venezuela) (Canada)
Oil shale reserve 2005 106 toe 10000 20000 5000 35000 20000 65000 155.000
Oil shale reserve 2006 PJ 420.000 840.000 210.000 1.470.000 840.000 2.730.000 6.510.000 ? 20.000.000

Heavy crude oil reserve 2005 106 toe 20.000 50.000 1.000 3.000 25.000 5.000 104.000
Heavy crude oil reserve 2005 PJ 840.000 2.100.000 42.000 126.000 1.050.000 210.000 4.368.000 ? 8.500.000

Combustible Renewables 2005 106 toe/yr 1.200
& Waste consumption 2005 PJ/yr 50.400 (shrt cycle) n.a. n.a.

Total energy reserve PJ 6.548.401 1.415.264 2.538.173 7.865.362 11.075.287 9.218.258 55.868.745 3.294.351 266.000.000
Total energy consumption PJ/yr 20.413 17.082 12.628 107. 647 107.755 136.509 452.433 29.463 89

10.779 [cons. Mtoe]
Only CO2 emitting fuels
   ~12,7 TW (continuous)  

Tabel C.1  World energy reserves and consumption of fossil fuels 
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CONVERSIONS
Oil mass (ton) =====> GJ: x 42,0 ==> kgCO2: x 76,0

Nat Gas volume (1000nm3)=====> GJ: x 31,7 ==> kgCO2: x 56,1

Coal ton =====> GJ: x 28,7 ==> kgCO2: x 94,0

Coal Mtoe =====> GJ: x 41.868.000 ==> kgCO2: x 94,0
Coal Mtoe ====> Mton: x 1,55 - 1,70
Oil 106 barrel/day => 106 ton/yr: x 49,3
Oil (crude) 1 ton ===> barrel x 7,2
Electricity 1 GWh =====> GJ: x 3600 ==> kgCO2: x 400 - 850

Nuclear 1 ton uranium =====> TJth x 500

1000 barrel   = 159,0  m3           = 135,139  ton
1 GWh         = 3,6  TJ  

 
NOTES 
(1) Reserve and consumption figures all are based on the year 2005 
(2) Source: BP Statistical Review of World Energy 2006 
(3) Non-energetic consumption of fossile fuels (as raw material for the production of e.g. plastics and fertiliser) is not included (these amount to 16 Gton/yr in 2005 and are expected to grow  to 19 Gt/yr 
in 2030) 
(4) Also emissions from processes, like cement manufacturing are not included 
(5) Source: www.world-nuclear.org . When Fast Breeder Reactors are used, about 50 times as much more energy can be generated from the same amount of uranium. 
(6) Total antropogenous CO2 emission over the last 2 centuries (1800-2000) is about 2000-3000 Gton CO2 
(7) In 1989 the total world energy reserves amounted to 350 EJ. In 2005 this was 452 EJ. An increase of almost 30%! 
(8) Figures for oil reserves may be exaggerated, as OPEC countries show a tendency to over-estimate those. Their agreed production level is linked to their published reserve. 
(9) World total electricity consumption is about 18.070.000 GWh/yr in the year 2005 (IEA statistics) 
 
Fuel type GWh/yr (2005) % PJ/year (2005)
coal 7.300.000 40,4 26.280
oil 1.220.000 6,8 4.392
gas 3.570.000 19,8 12.852
nuclear 2.750.000 15,2 9.900
hydro power 2.890.000 16,0 10.404
other renewable 340.000 1,9 1.224

World total el.generation 18.070.000 100,0 65.052  
 
(10) The growth rate of world consumption of electricity is substantially higher than the average growth of total energy consumption. Over the past years it ranges between 4 and 8% per year 
(11) Ultimately recoverable conventional oil reserves, including those that have been depleted, reserves growth and oil that has yet to be found, are estimated at 3,5*1012 barrel ( = 472 Gton) (EIA, 2008) 
(12) Ultimately recoverable, remaining resources of natural gas, including remaining reserves, reserves growth and undiscovered resources, could amount to well over 400*1012 m3. 
       Cumulative production to 2007 amounts to 70*1012 m3 (EIA, 2008) 
(13) Energy costs: oil 100 $ /barrel => € 12,2 /GJ  - coal 150 $ /ton => € 3,7 /GJ 
(14) Resource base includes reserves and reserves to be discovered (according to UNDP World Energy Assessment) 
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world energy consumption per carrier
(total is 452 EJ/yr in 2005)

coal
27%

oil
39%

natural gas
19%

hydro electr.
2%

nuclear electr.
2%

comb.ren.&w aste
11%

 
Fig C.8  wereld energie consumptie per brandstof 
 
Figuur C.8 toont de verdeling van het wereldenergiegebruik over de verschillende energie-
dragers in het jaar 2005. Het valt op dat aardolie veruit dominant is met 39%. Dan volgen 
steenkool (27%) en aardgas (19%). De bijdrage van renewable brandstoffen en afval be-
draagt altijd nog zo’n 11%. En de bijdrage van kernenergie en waterkracht is met in totaal 
4% bescheiden te noemen. 
 
Het ziet er naar uit dat we op termijn het huidige hoge verbruik van energie niet zullen kun-
nen handhaven. Ook lijkt het onvermijdelijk dat - wat er ook gebeurt - uiteindelijk binnen ca 
100 jaar alle voorraden winbare fossiele brandstoffen zullen zijn geconsumeerd (verbrand), 
met alle CO2 emissie die dat met zich meebrengt. 
Gericht besparingsbeleid en overschakeling op hernieuwbare bronnen kunnen de periode 
wel verlengen maar niet voorkomen dat uitputting na verloop van tijd zal optreden. Als die 
uitputting een feit is, zal er aan de atmosfeer een hoeveelheid CO2 zijn toegevoegd van 3300 
Gton CO2 (zie berekening in bijlage G). Daarvan zal grofweg (in het gunstigste geval) de helft 
door het water van de wereldzeeën worden geabsorbeerd. De concentratie van CO2 in de 
aardse atmosfeer zal dan oplopen tot een waarde, hoger dan 0,07 % (is in 2005 0,038 %). 
Dat is bijna een verdubbeling van de huidige waarde. Dat lijkt onontkoombaar. 
De enige speelruimte die we hebben is dat we door spaarzaam met energie om te gaan en 
waar mogelijk gebruik te maken van niet - CO2 emitterende bronnen, de periode waarin dit 
gebeurd kunnen rekken. Een dergelijk beleid heeft ook om andere reden zin, want de gevol-
gen van het opraken van fossiele voorraden, zijn mogelijk nog ernstiger dan van het opwar-
men van de atmosfeer. Er zal sociale onrust ontstaan in gebieden met beperkte voorraden, 
met een hoog gebruik (USA, Europa, China) die zich kan ontladen in strijd om de laatste 
voorraden van energiedragers. De omschakeling naar een lager niveau van energiecon-
sumptie zal op zichzelf gepaard gaan met drastische wijzigingen in het leefpatroon van veel 
mensen.  
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Het IEA voorspelt dat met voortzetting van het huidige beleid het wereldenergiegebruik in de 
periode 2005 tot 2030 zal toenemen van 11.100 tot 17.600 Mtoe (+ 58%). Met intensivering 
van klimaatbeleid verwacht het IEA nog altijd een toename tot 15.600 Mtoe (+41%). Deze 
toename vindt in hoofdzaak plaats door meer inzet van fossiele brandstoffen (steenkool, olie, 
aardgas). Alleen in het scenario met geïntensiveerd klimaatbeleid groeit het aandeel niet-
fossiel van 18,5% nu naar 24% in 2030. Zelfs dan is er echter nog steeds sprake van een 
absolute groei van de inzet van fossiele brandstoffen. Onderstaande grafiek “TPES Outlook 
by fuel”. (TPES = Total Primary Energy Supply) toont de toekomst schattingen voor beide 
scenario’s. 
 

 
 
Fig C.9  World Total Primary Energy Supply, according to IEA World Energy Statistics 2008 
 
 
Uit al deze statistieken valt geen effect te onderkennen van ingezet en uitgevoerd klimaatbe-
leid, of het moet al zijn dat zonder dat beleid de groei van het gebruik van fossiele energie-
dragers, en de daarmee samenhangende CO2-uitstoot nog sneller zouden zijn gestegen dan 
nu al het geval is.  
 
Twee jaar later blijkt het IEA zijn inschatting van het effect van “policies under considerati-
on“ te herzien. Men gebruikt een ander model en komt tot een lagere schatting van het toe-
komstige energiegebruik (figuur C.10). Met het 450 Policy Scenario blijkt er echter nog 
steeds sprake van een toename van het verwachtte wereldwijde energieverbruik (in 2030 
ongeveer +25% t.o.v. 2007). Bij voortzetting van het bestaande beleid, wordt gerekend op 
een toename van ongeveer 40%. 
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Fig. C.10  World Total Primary Energy Supply, according to IEA World Energy Statistics 

           2010 
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(D) De stralingsbalans van de aarde 
De stralingsbalans van de aarde (figuur D.1) laat zien hoe de invallende zonnestraling 
(goeddeels in de vorm van zichtbaar licht) deels wordt gereflecteerd en anderdeels wordt 
geabsorbeerd. Het deel wat wordt geabsorbeerd leidt tot temperatuurverhoging van het op-
pervlak en de atmosfeer. Maar dat is niet alles. Het opgewarmde oppervlak straalt op zijn 
beurt langgolvige (infrarode) straling uit. Het is met name deze straling die door bepaalde 
gassen in de atmosfeer (broeikasgassen) wordt geabsorbeerd en zo leidt tot extra tempera-
tuurstijging van de atmosfeer. Sommige sceptici wijzen er op dat een geringe toename van 
de warmte absorptie van de atmosfeer slechts een verwaarloosbare invloed kan hebben t.o.v. 
de aanzienlijke energiestromen die daar van nature al in plaatsvinden. Het temperatuureffect 
hoeft echter ook niet groot te zijn om tot aanzienlijke klimaateffecten te leiden. Hierbij spelen 
meekoppelingseffecten (zoals de veranderende reflectie-eigenschappen van het oppervlak 
en door opwarming vrijkomende methaan (ook een broeikasgas)) een grote rol. 
 
Natuurlijk treffen we grote verschillen aan, afhankelijk van de locale omstandigheden. 
Aan de polen ligt de oppervlakte temperatuur een stuk lager dan tussen de keerkringen. Dat 
houdt enerzijds verband met de onder een grotere hoek invallende zonnestraling aan de 
polen, waardoor de effectieve stralingsdichtheid aanzienlijk lager ligt dan op breedtegraden 
waarop de zonnestraling min of meer loodrecht invalt. Een ander, zeker niet te verwaarlozen, 
effect is dat de indien zich ijskappen op de polen bevinden (er waren perioden dat deze ont-
braken), deze nog eens een groot deel van de direct invallende straling zichtbaar licht reflec-
teren (albedo effect). Deze beide effecten maken de poolgebieden tot de koudste op aarde. 
Nivellering treedt op doordat veel warmte die rond de evenaar wordt geabsorbeerd in het 
water van de wereldzeeën door grote stromen (thermo-haline circulatie) wordt getranspor-
teerd naar polaire streken, waardoor deze, daar waar een dergelijke stroom langs trekt (en 
uiteindelijk afzinkt), minder koud zijn dan wanneer deze stroom niet zou bestaan (Warme 
Golfstroom). 
Een andere locale factor die de warmteverdeling beïnvloedt is de reflectie van zichtbaar in-
vallend licht door de conditie van het oppervlak voor zover dit niet met ijs is bedekt. Het don-
kere water van de wereldzeeën absorbeert in hoge mate het invallende zichtbare licht. Maar 
ook indien dat oppervlakte is bedekt met vegetatie, is er sprake van een hoge absorbtie, met 
overigens als afkoelend effect de verdamping van water via het groene bladerdek van deze 
vegetatie. Indien vegetatie ontbreekt (woestijnen en steppes) is er sprake van sterkere re-
flectie. Doordat dan echter ook het verkoelende effect van waterverdamping gering is, kun-
nen in deze gebieden (overdag) de temperaturen aanzienlijk oplopen. 
Waterdamp is overigens een moeilijk in te schatten factor. Zolang het zich als damp in de 
atmosfeer bevindt (in de onderste lagen) vormt het een sterk broeikasgas. Condenseert het 
eenmaal (wolken) dan verhoogt het de reflectie van invallend zonlicht aanzienlijk, waardoor 
het een avers effect oplevert. Hierdoor laat het effect van waterdamp zich lastig modelleren 
in rekenmodellen.  
Ook de bewegende lucht van de atmosfeer zorgt voor warmtetransport, maar doordat de 
warmtecapaciteit van lucht veel lager is dan van water is dit effect geringer, en speelt het 
zich af op een veel kortere tijdschaal.  
 
Dit alles overwegende is het belangrijk om inzicht te hebben in de verschillende mechanis-
men die hier in het spel zijn. Daartoe dient onderstaande figuur D.1, die de stralingsbalans 
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toont zoals die uit verschillende bronnen in de litteratuur naar voren komt. Dit diagram biedt 
ook de mogelijkheid om duidelijk aan te geven wat nu precies het “broeikaseffect” is en hoe 
zich dit verhoudt tot de andere effecten. 

 
Fig D.1  Stralingsbalans van de aarde 
 

NOTES           

1 - sources: Arthur Rörsch et al. & Wikipedia & University of Oregon & IPCC. 

2 - All figures are in average W/m2 earth surface area. 

3 - To convert to absolute flows of energy, all figures should be multiplied by 508 x 1012 [ m2 earth surface area] 

    (so totally received direct radiant energy from the sun is 168 x 508 x 1012 =~85 x 1015 W = 85 PW average). 

4 - The total amount of solar radiation that reaches the earth's surface is 2.7 x 109 PJ (= 85 x 365 x 24 x 3600).  

   This is about 5400 times the energy for human consumption in the year 2005. 

5 - The total energy flow that reaches the atmosphere from the sun is 174 PW   (342 x 508 x 1012).  

6 - On an annual basis this represents a total energy of 5.5 x 109 PJ   ( 174 x 365 x 24 x 3600). 

7 - Doubling the atmospheric CO2 concentration (from 360 -> 720 ppm) is assumed to increase the radiation from the 

   atmosphere  (lower layers) to the earth by 3 W/m2 (so from 333 to 336 W/m2). 

8 - Photosynthesis by plants takes up about 0.03 % of the total received solar flux per surface area (~ 800 x 103 PJ). 

9 - Infrared radiation from the earth's surface (390) can be estimated by Stefan Bolzman's law of radiation, assuming the 

    earth to be "black radiator" and an assumed average surface temperature of about 288 K 

    (P = 5.667 x 10-8 x 1 x T4 [W/m2]).  

10 - Sensitivity for changes in radiation energy intensity is about 1 oC / 5 W/m2. 

11 - Without the atmospheric greenhouse effect the average temperature on earth would be 33 oC lower than current 

    temperatures. The average temperature would then be -18 oC, instead of +15 oC. 

12 - Various gases contribute to differently to the greenhouse effect: 

      - water vapour   20 oC 

      - carbondioxide     7 oC 

      - other gases, like methane and laughing gas    6 oC 

13 - Higher atmospheric temperatures will result in an increased density of water vapour in the atmosphere. 

   When this water vapour condensates to clouds, the effect reverses into a (relative) decrease in temperature, due to 

   reflection. The net effect of both phenomena is difficult to predict or to model. 

═══ shortwave radiation (visible light)

SUN ═══ longwave radiation (heat)

342 77 30 195 40
▼ ▲ ▲ ▲ ▲
║ ║ ║ ║ ║
║ ║ ║ ║ ║
║ ║ ║ ║ ║
║ ║ ║ ║

       ╠═══ ════╣ ║ ATMOSPHERE    greenhouse ║
║ ║ ║    effect ║
▼ 198 ▼ ▲ 26 ◄═════ 350 ║
67 ║ ║ 78 24 ║ ▲ ║

(abs.clouds) ║ ║ ▲ ▲ ║ ║ ║
║ ║ ║ H2O ║ ║ ║ ║

  ╠═ ═╝ ║ evaporation ║ turbulence ║     ╚══╦══╝    
║ ║ ║ ║ ║
▼ ║ ║ ▼ ║

168 324

EARTH's SURFACE ("black" radiation)

390
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(E)   Koolstofcyclus van de aarde 
 
Figuur E.1 op de volgende bladzijde verschaft inzicht in de koolstofcycli die zich in de aard-
mantel en aan de oppervlakte afspelen. De gegevens zijn in hoofdzaak ontleend aan een 
basisartikel over deze materie (Schlesinger, 2005), en ze stemmen overeen met die van veel 
andere bronnen, zoals David Archer (Archer, 2009, Ch 8). 
 

Op de aarde onderscheiden we twee belangrijke koolstofcycli: 
• De organische cyclus, met als belangrijkste vastleggingmechanisme “foto-synthese” 

Hierin kunnen we weer onderscheiden: 
o lange cyclus (honderden miljoenen jaren): vorming van fossiele brandstoffen 
o korte cyclus (minder dan honderd jaar): vorming van organisch materiaal dat 

op relatief korte termijn weer overgaat in atmosferische koolstof. 
• De anorganische cyclus, met als vastleggingsmechanisme “verwering van gesteen-

ten”. 
 
Deze cycli kunnen alleen bestaan bij de gratie van “reservoirs” waarin grote hoeveelheden 
koolstof liggen opgeslagen: 

• Sedimentsgesteenten  : 50-100 miljoen Gton 
• Oceanen en zeeën   : 40.000 Gton 
• Steenkoolvoorraden   : 3.000 Gton (waarvan 900 ton winbaar) 
• Olie & aardgas voorraden  : 300 Gton (waarvan winbare olie 160 Gton en 

   winbaar gas 180 Tm3) 
• Organische oppervlaktemassa : 1600 Gton 
• Oppervlakte vegetatie  : 600 Gton 

 
De drijvende kracht voor de organische cyclus is de straling van de zon. De drijvende kracht 
voor de anorganische cyclus is chemische affiniteit, waarvoor overigens de temperatuur 
weer een belangrijke parameter is, evenals het contactoppervlak. 
 
In een analyse waar we het hebben over wat er in een periode van enkele honderden jaren 
plaatsvindt, is de anorganische cyclus irrelevant, aangezien de snelheid van verwering van 
gesteente relatief laag is en ook weinig beïnvloedbaar. Naar schatting wordt jaarlijks ca 0,4 
Gton aan koolstof vastgelegd via verwering van gesteente. 
Nog in 2006 wees een Nederlandse geochemicus (Schuiling: Biersma, 2007) er op dat deze 
vorm van vastlegging kunstmatig kan worden versterkt. Hiervoor zijn echter zeer ingrijpende 
en kostbare maatregelen nodig. Het is volstrekt onduidelijk hoe deze zouden kunnen worden 
getroffen en hoe ze kunnen worden bekostigd) 
 
We zullen ons dus moeten richten op de organische cycli. Met de lange cyclus zijn we snel 
klaar. De hoeveelheid organisch materiaal die zich in diepliggende reservoirs (oceaanbo-
dems) afzet is moeilijk te schatten, maar het kan niet meer dan een fractie zijn van wat in de 
kortlopende cyclus om gaat. Indicatief hiervoor is dat de huidige voorraden aan fossiele 
brandstoffen in de loop van periodes van honderd miljoen jaar zijn gevormd. Deelt men de 
totale voorraad (3000 Gton) door 100 miljoen, dan resteert slechts een kleine hoeveelheid 
per jaar (30 ton/jaar). Dat valt volstrekt in het niet bij de hoeveelheden die in de korte cyclus 
omgaan. 
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     Fig. E.1  De biotische en a-biotische koolsfofcycli van de aarde 
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NOTES 

(1) All figures are in 109 ton carbon (=1 Gton) (/yr). 

(2) In this diagram are not included: - permafrost decay     (70 Gt/yr CH4 total).   

 - volcanic emissions            (150-250 Mt/yr CO2 total).       

 - degassing of ocean water (from increased water temperature).  

     - rock weathering     (400 Mt/yr carbon). 

(3) Two factors cause the oceans to take up less CO2 over time. 

 (a) increased water temperature reduces the CO2 dissolvation capacity.  

 (b) Saturation/acidification reduces the dissolvation capacity further and causes carbonates also to dissolve. 

(4) Figures include all gasses that contain carbon (CO2 , CH4). 

(5) Source: Center for Climate Res., Univ. of Wisconsin at Madison, UNE. 

 

 
We concentreren ons dus op de korte organische cyclus. Door foto-synthese wordt grofweg 
120 Gton/jr aan koolstof uit de atmosfeer vastgelegd. Circa de helft blijft enige tijd in organi-
sche vorm (bijvoorbeeld hout), alvorens het uiteindelijk z’n koolstof weer aan de atmosfeer 
afstaat (door bijvoorbeeld verbranding of verrotting). De andere helft wordt geconsumeerd 
door landdieren, bacteriën en schimmels, en komt veel sneller weer in de atmosfeer, door in 
hoofdzaak respiratie. Gemiddeld gesproken is hier sprake van een balans, al kan deze ver-
stoord worden door in te teren op de voorraad levend (en dood) hout. De gestage afname 
van de oppervlakte van tropisch oerbos is hiervan een voorbeeld. 
 
Een andere balans is die van uitwisseling van koolstof tussen atmosfeer en oceaan. Naar 
schatting gaat het hier om ca 90 Gton/jr. Ook hier is sprake van een historische balans, af-
gezien van een kleine fractie van koolstof die, eenmaal gebonden aan in de oppervlaktewa-
teren levende organismen, uiteindelijk naar de bodem zakt, waar het wordt toegevoegd aan 
de langlopende organische cyclus. Zoals eerder is vastgesteld, gaat het hierbij om een ver-
waarloosbare fractie. 
Een andere factor die de balans van uitwisseling tussen atmosfeer en zeewater verstoort is 
de toenemende concentratie van CO2 in de atmosfeer. Door deze hogere concentratie gaat 
er meer CO2 in oplossing in het water van de wereldzeeën. Naar schatting de helft van de 
koolstof die extra aan de atmosfeer wordt toegevoegd, wordt zo geabsorbeerd in zeewater. 
De wereldzeeën vormen dus een belangrijke koolstofbuffer! 
Dit blijft echter niet zonder gevolgen. Het water wordt door de opgeloste CO2 (kooldioxide) 
minder basisch. Daardoor vermindert de kalkvorming in de oceanen. En we hebben gezien 
dat daarin een andere vorm van (anorganische) koolstofvastlegging plaatsvindt. Ook valt te 
verwachten dat de mate van opname van koolzuur door water terugloopt, naarmate meer 
koolzuur is opgelost. Gebaseerd op deze twee verschijnselen wordt aangenomen dat het 
aandeel van door de wereldzeeën opgenomen koolstof langzaam zal afnemen. 
 
Tot nu toe betrof het allemaal nog natuurlijke processen, die plaatsvinden zonder dat de 
mens er aan te pas komt. Sinds de ontdekking en toenemende exploratie van fossiele 
brandstoffen, voegt de mens steeds grote hoeveelheden koolstof aan de atmosfeer toe, in 
hoofdzaak in de vorm van CO2, maar ook in de vorm van CH4 (methaan). Vee, dat in toene-
mende mate voor menselijke consumptie wordt gehouden, voegt veel CH4 aan de atmosfeer 
toe, zijnde een spijsverteringsgas dat vooral bij herkauwers in forse hoeveelheden vrijkomt. 
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Alleen al op grond van verbranding van fossiele brandstoffen voegt de mens een hoeveel-
heid koolstof van ca 7 Gton/jr aan de atmosfeer toe. Zoals gezegd wordt daarvan ca de helft 
(maar dat neemt af) geabsorbeerd door de wereldzeeën. De andere helft blijft in de atmos-
feer, waar het bijdraagt aan een gestage (maar steeds snellere) toename van de concentra-
tie van CO2 in de atmosfeer. Immers de hoeveelheid koolstof in de atmosfeer bedraagt 750 
Gton (bij een concentratie van 0,38 promille CO2. Toename met 3,5 Gton per jaar doet de 
concentratie CO2 toenemen met 0,0025 promille. Dat blijkt inderdaad overeen te komen met 
de werkelijk gemeten waarde van de toename van CO2 concentratie. Bij voortgezette emis-
sie op hetzelfde niveau zal dus grofweg de atmosferische CO2 concentratie verdubbelen in 
minder dan 150 jaar. 
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(F)   Klimaatverandering in geologisch perspectief 
 
Gedurende de lange ontwikkelingsgeschiedenis van de aarde traden er regelmatig langduri-
ge perioden op met gemiddeld een hogere of lagere temperatuur. Vrijwel altijd ging dat ook 
gepaard met een hogere of lagere concentratie van broeikasgassen in de atmosfeer (in 
hoofdzaak CO2 en CH4). Wat hier oorzaak is en wat gevolg, is lang niet altijd duidelijk, zo er 
al een oorzakelijk verband is vast te stellen. 
 
De gehele ontwikkelingsgeschiedenis beslaat een periode van 4500 miljoen jaar. De periode 
waarin er mensachtigen voorkomen beslaat niet meer dan 50.000 jaar. Wanneer die 4500 
miljoen jaar wordt uitgezet op een tijdlijn van 45 meter, dan beslaat de periode waarin zich 
mensachtigen manifesteerden niet meer dan 0,5 millimeter! 
Om één en ander toch op papier vast te leggen geeft het volgende diagram de tijdschaal 
weer in steeds expanderende banden. Steeds staat ter rechterzijde van een kolom het met 
minimaal een factor 10 uitgerekte bovenste deel van de gecomprimeerde tijdsschaal. 
Dit hulpmiddel kan echter niet verhelpen dat de werkelijke verhoudingen ons voorstellings-
vermogen ruim te boven gaan. 
Neem bijvoorbeeld de vier laatste grote ijstijden. Deze beslaan een periode van bijna 
500.000 jaar, terwijl het Holoceen (de periode die min of meer de menselijke geschiedenis 
beslaat) niet verder dan 10.000 jaar reikt. 
 
Waar het hier om gaat is om aan te geven dat in de geschiedenis van de aarde er sprake 
was van grote temperatuurschommelingen (+/- 8 oC) zonder dat er sprake was van menselij-
ke invloed. Als verklaring hiervoor kunnen niet alleen schommelingen in de helling van de 
rotatie-as, excentriciteit van de baan en de precessie van de aarde in haar baan om de zon 
(Milankovitch, 1941) worden aangevoerd, hoewel die waarschijnlijk wel de aanzet tot de ge-
signaleerde temperatuurcycli gaven. Er moet sprake zijn geweest van “meekoppelingsme-
chanismen” waardoor eenmaal ingezette temperatuurvariaties werden versterkt. Men moet 
hier denken aan: 

• Het vrijkomen van extra CO2 en (vooral CH4) bij eenmaal oplopende temperatuur. 
• Het smelten van sneeuw en ijs, waardoor het vrijkomende donkere oppervlak aan-

zienlijk meer warmtestraling (albedo) ging absorberen. 
• Het verleggen van belangrijke oceaanstromingen kan voor een enorm warmtetrans-

port van warme equatoriale streken naar meer polair gelegen gebieden zorgen. 
 
Er is geen enkele reden om aan te nemen dat deze meekoppelingsmechanismen, die in het 
verleden tot extreme situaties aanleiding gaven, in de toekomst niet ook hun werk zullen 
doen. Zo beschouwd zou je, afgezien van eventueel door de mens getriggerde effecten, mo-
gen aannemen dat we vanuit de huidige, relatief warme periode (interglaciaal) over ca 
10.000 jaar weer in een volgende ijstijd terecht gaan komen. Ook de geoloog Kroonenberg 
(Kroonenberg, 2006) ziet dit als een onontkoombaar gegeven. Hij lijkt dit echter eerder te 
zien als een geruststelling en lijkt weinig oog te hebben voor het feit dat we nu geconfron-
teerd worden met een door de mens veroorzaakte, relatief snelle temperatuursstijging, die 
mogelijkerwijze meekoppelingsmechanismen in werking zal zetten, of versterkt, waardoor 
processen veel sneller kunnen gaan verlopen. Het smelten van ijskappen en gletsjers zal tot 
extra absorptie van warmte leiden, terwijl het stilvallen van grote, warmtetransporterende 



 262 

oceaanstromen er toe kan leiden dat beschikbare warmte minder gelijkmatig wordt verdeeld. 
Welke van die twee effecten gaat overheersen is nog onduidelijk, maar dat we aan de voor-
avond staan van (in geologische zin) snelle veranderingen lijkt onmiskenbaar. Voorlopig lijkt 
het proces van smeltende ijskappen en gletsjers dominant. Dit zal onvermijdelijk leiden tot 
stijging van de zeespiegel, waar sprake is het smelten van landijs (Groenland, Zuidpool en 
gletsjers). Dat het daarbij niet om kleine stijgingen hoeft te gaan, moge duidelijk worden uit 
een simpele berekening, die leert dat het niveau in de wereldzeeën met ca 7 meter zal stij-
gen als al het ijs op Groenland smelt. In de ontwikkelingsgeschiedenis van de aarde hebben 
zich wel grotere variaties in het zeeniveau voorgedaan (tot wel 120 meter). Het hoeft geen 
betoog dat zeespiegelstijgingen van enkele meters een ontwrichtende werking zullen hebben 
op het landleven op aarde. 
Verontrustend hierbij is de gedachte dat de CO2 concentratie van nu (ca 380 ppm) in geen 
25 miljoen jaar zo hoog is geweest. 
 
Tijdens de ontwikkeling van de aarde traden er naast perioden van afkoeling (ijsbal aarde) 
ook extreem warme perioden op. Omstreeks 55 miljoen jaar geleden was er sprake van een 
warme periode, waarbij er zelfs op de Noordpool subtropische zoetwatermeren voorkwamen 
en er op de Zuidpool beuken en struiken groeiden. 
Gedurende de lange geschiedenis van de aarde was er grofweg sprake van twee tegenge-
stelde effecten. Aanvankelijk was de aarde ook aan haar oppervlakte heet. Doordat de aard-
kost geleidelijk afkoelde en dikker werd, nam de warmtestroom vanuit het binnenste van de 
aarde geleidelijk verder af. De zonnestraling ging domineren. De intensiteit van de zonne-
straling neemt over de periode van miljarden jaren geleidelijk aan verder toe, en zal nog ver-
der toenemen. De toename van zonnestraling kan echter over een door ons enigermate te 
overziene periode van 10.000 jaar geen effect hebben. 
 
De vraag of menselijk gedrag als oorzaak moet worden beschouwd van klimaatverande-
ringen die we nu waarnemen, staat in zekere zin los van de hier beschreven verschijnselen. 
Deze zouden zich tóch voordoen, al kunnen ze wel versneld worden door het feit dat de 
mens in hoofdzaak door verbranding van toenemende hoeveelheden fossiele brandstoffen 
veel extra kooldioxide vrijmaakt die in lang vervlogen tijden is gebonden. Daarom verdiepen 
we ons hier kort in de twee belangrijkste koolstofcycli die we op aarde onderscheiden, de 
verwering van gesteente (rock weathering) en het vastleggen in levende organismen (foto-
synthese). Bijlage F geeft hierin een gedetailleerder, kwalitatief inzicht. 
 
Anorganische koolstofcyclus 
De traagste koolstof kringloop is die waarbij koolstof uit de atmosfeer wordt vastgelegd door 
verwering van gesteente. Men spreekt hier van anorganische of abiotische koolstofcyclus. 
Door deze chemische verwering wordt CO2 aan de atmosfeer onttrokken en omgezet in cal-
ciumbicarbonaat (Ca(HCO3)2). Uiteindelijk belandt dit via rivieren in de oceanen. Daar wordt 
het door algen en kleine diertjes omgezet in calciumcarbonaat (CaCO3). Een deel daarvan 
zinkt af naar de bodem, waar het tot sedimentair gesteente wordt omgezet. 
Onder invloed van geologische processen kan verdere omzetting tot bijvoorbeeld marmer 
plaatsvinden. 
Wanneer de mens dergelijk gesteente gebruikt voor bijvoorbeeld de productie van cement, 
komt weer een groot deel van de zo vastgelegde koolstof vrij in de vorm van CO2. 
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Ook vulkanische erupties brengen veel van de zo gebonden koolstof weer in de atmosfeer. 
De totale hoeveelheid koolstof die langs deze weg  wordt gebonden bedraagt ca 400 Mton/jr. 
Dat komt overeen met ongeveer 1500 Mt/jr CO2. Indien dit het enige proces van koolstof-
vastlegging was, dan zou het ca 250 jaar duren om 10% van alle CO2 in de atmosfeer te 
binden. Toch stelden in 2006 twee wetenschappers37 voor om langs deze weg, door gebruik 
te maken van vergruisd olivijn, de concentratie van CO2 in de atmosfeer terug te brengen  
Vergeleken met de andere (organische) koolstofcyclus is echter de hoeveelheid koolstof die 
omgaat in de anorganische cyclus gering (ca 0,4 Gton/jaar). In de organische cyclus gaat het 
om een veelvoud daarvan (120 Gton/jaar). 
In de oudste fase van ontwikkeling van de aarde, voordat zich zuurstofproducerende orga-
nismen hadden ontwikkeld, was dit het enige mechanisme waarmee CO2 in de atmosfeer 
(van vele procenten) werd vastgelegd. De atmosfeer was aanvankelijk zuurstofloos. We 
spreken dan over de periode 4600 - 3000 miljoen jaar geleden. 
 
Organische koolstofcyclus 
Met de komst van koolstof bindende en zuurstof producerende planten, begon de atmosfeer 
van de aarde te veranderen. Dat proces begon ca 3000 miljoen jaar geleden en duurde tot 
ca 500 miljoen jaar geleden. Op dat moment bestond de atmosfeer uit 1 % CO2 en 15% O2, 
vergelijkbaar met die van vandaag. Er traden echter nog forse schommelingen op, waarbij 
lagere CO2 concentratie onveranderd gepaard gingen met lage temperaturen. Gedurende 
periodes dat de aarde voor een groot deel met ijs was bedekt, stierven vele soorten van le-
ven uit. In het Carboon (360 - 300 miljoen jaar geleden) was er sprake van rijke vegetatie in 
een voor belangrijk deel tropische omgeving. Deze vegetatie legde de basis voor de steen-
kolenvoorraden die we nu aantreffen. In latere periodes vormden andere vormen van marien 
leven de basis voor de olie en aardgasvoorraden, en nog weer later vormde landvegetatie de 
grondstof waaruit turf ontstond.  
Dit zijn allemaal manifestaties van de organische koolstofcyclus, waarin tot op de dag van 
vandaag de meeste koolstof om gaat. Wijzend naar de gefossiliseerde organismen, spreekt 
men van de langlopende cyclus. Wanneer we kijken naar de koolstof die in recente perioden 
wordt gebonden door foto-synthese, spreken we van de korte organische kringloop. 
In de periode waarin we nu leven, verbranden we in een periode van ca 200 jaar vrijwel alle 
winbare voorraden aan fossiele brandstoffen. Daarmee winnen we energie die in de loop van 
honderden miljoenen jaren door de zon naar de aarde is gestraald en die voor slechts een 
gering promillage is vastgelegd in organismen, die later werden omgezet tot de ons nu be-
kende fossiele brandstoffen. 
De verhouding tussen de snelheid van verbruik en de traagheid van vorming is extreem (1: 
500.000). Behalve dat we zo een energiereservoir aanboren dat over een lange periode is 
gevormd, komt zo ook weer veel koolstof in de atmosfeer die lang geleden, via fotosynthese, 
onder tropische condities is vastgelegd.  
In de korte organische cyclus wordt grofweg evenveel koolstof vastgelegd als er gemiddeld 
per jaar ook weer aan wordt toegevoegd door bijvoorbeeld respiratie, verrotting en verbran-
ding. Echter het kappen van grote wouden kan ook deze balans verstoren. 

                                                 
37 Schuiling & Krijgsman: Enhanced Weathering: An Effective and Cheap Tool to Sequester CO2 - 

“Climate Change” No 74 – 2006. 
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Fig. F.1  Geologische perioden van de aarde
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Figuur F.1 toont de verschillende geologische perioden. Daarbij wordt in opeenvolgende 
stappen van links naar rechts, telkens de meest recente periode van een kolom rechts van 
die kolom geplaatst, waarbij de tijdschaal is uitgerekt. Naarmate de tijd voortschrijdt ontstaat 
dus een steeds betere detaillering van de verschijnselen, die met tussengeplaatste tekstblok-
jes zijn aangegeven. 
Hierin valt op dat ca 500 Mjr geleden (Paleo-Eoceen Temperature Maximum, PETM) de CO2 
concentratie in de atmosfeer ongeveer 0,7 % ( = 7000 ppm!) bedroeg. Niettemin koelde de 
aarde rond 450 Mjr geleden tóch aanzienlijk af. 
Later, tijdens het Krijt, zien we opnieuw CO2-concentraties die 20 maal het huidige niveau 
bedragen, hetgeen samenvalt met hoge temperaturen en het ontbreken van ijskappen.  
Ook hierop volgt (ca 30 Mjr geleden) een periode van afkoeling, met de vorming van ijskap-
pen. 
 
Vooral van de laatste vier ijstijden is meer bekend. Zo weten we bijvoorbeeld dat ze met een 
zekere regelmaat voorkwamen. De regelmaat er van strookt aardig met cyclische variaties in 
de beweging van de aarde om de zon en waarmee hij roteert om z’n eigen as (Milankovitch, 
1941). De effecten hiervan zijn op zichzelf gering. Er moet sprake van meegekoppelde pro-
cessen zijn, om te verklaren dat het poolijs zich tot onze breedtegraad kon uitstrekken. 
Hiervan zijn al genoemd: 

• Veranderende reflectie van zonlicht (albedo effect) 
• Vrijkomen van CH4 uit bijvoorbeeld permafrost (CH4 (methaan) is een 21 maal sterker 

broeikasgas dan CO2) en uit clathraten in de wereldzeeën.  
• Transport van warmte van equatoriaal gebied naar polaire streken (of juist het weg-

vallen daarvan), door veranderende oceaanstromingen. 
  
Extrapolerend hierop zou over ongeveer 10.000 jaar weer een ijstijd tegemoet gezien kun-
nen worden, indien geen andere verstorende effecten zich voordoen. 
 
Bij de laatste ijstijden zien we overigens een interessant verschijnsel (zie figuur F.2). 
De verandering van de atmosferische CO2-concentratie gaat niet vooraf aan de temperatuur-
verandering, maar volgt daarop met een vertraging van ca 800 jaar. De verandering van de 
gemiddelde temperatuur op aarde wordt hier dus veroorzaakt door een andere oorzaak (cy-
clisch gedrag van de beweging van de aarde om de zon). Hoe valt dan de veranderende 
CO2 concentratie te verklaren? Immers, wanneer de temperatuur hoger wordt, zal de bio-
massa op aarde in omvang toenemen, wat juist gepaard zou moeten gaan met een afne-
mende CO2 concentratie. Een mogelijke verklaring hiervoor zou kunnen liggen in het vrijko-
men van aanzienlijke hoeveelheden CH4 (methaan), uit ontdooiende permafrost en uit clath-
rate hydraten (ijs waarin methaan is opgesloten). Binnen enkele honderden jaren wordt me-
thaan in de atmosfeer omgezet tot CO2.  
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Fig F.2   Temperatuurverloop en atmosferische CO2 concentratie gedurende de laatste vier 

ijstijden, vastgesteld op basis van de Vostok ijskern (Petit et al, Wikipedia)  
 
 
De verandering van de CO2 concentratie volgt honderden jaren op de verandering van de 
temperatuur (in deze grafiek niet goed zichtbaar, door de gecomprimeerde tijdschaal). Ver-
der valt op dat de variatie van de CO2 concentratie ligt in een bereik van ca 80 ppm). Dat is 
aanzienlijk minder dan de stijging van de CO2 concentratie over de afgelopen 200 jaar.  
De variatie van de invallende zonnestraling kan maar zeer ten dele de verandering van de 
gemiddelde temperatuur (ca 10 oC op de zuidpool) verklaren. Het kan er wel de aanzet toe 
geven. Er moet sprake zijn van versterkende effecten, waarvan de met de temperatuur ver-
anderende CH4 en CO2 concentratie er één kan zijn.  
 
Ook op een langere tijdschaal zien we sterke variaties van de CO2 concentraties, hoewel die 
niet altijd synchroon lopen met temperatuurvariaties. 
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(G) Klimaatberekeningen, een vingeroefening 
Hoewel er vrij veel bronnen zijn die aangeven hoeveel kooldioxide er in de aardse atmosfeer 
is opgeslagen, is het interessant om een controleberekening uit te voeren. 
Ten eerste lopen de ramingen in de litteratuur enigszins uiteen. Ten tweede is de opgave 
soms gegeven als de hoeveelheid koolstof in de atmosfeer (dus inclusief andere koolstofver-
bindingen). Ten derde geeft het een goed gevoel voor feitelijke hoeveelheden en voor de 
eenvoud van de berekening waarmee zinvolle schattingen gemaakt kunnen worden. 
 
Eerst berekenen we de totale hoeveelheid lucht (bij 1 Bar en 10 oC) van de atmosfeer. Als 
deze hoeveelheid bekend is, kan men eenvoudig de hoeveelheid CO2 berekenen door dat 
volume te vermenigvuldigen met de concentratie CO2, veronderstellende dat deze concen-
tratie min of meer uniform is. 
 
De totale hoeveelheid lucht kan simpelweg worden berekend door eerst het aardoppervlak te 
bepalen en dit vervolgens te vermenigvuldigen met het gewicht van de kolom lucht die drukt 
op elke vierkante meter aardoppervlak. De aardoppervlakte volgt uit: 
 
S = 4 x π x 6.372 x 1012 m2 = 508 x 1012 m2   (aardradius r = 6370 km) 
 
De massa van een kolom lucht boven 1 m2 aardoppervlak bedraagt ongeveer 104 kg (onge-
veer 1 kg/cm2). 
 
Daaruit volgt dat de totale luchtmassa van de atmosfeer bedraagt 508 x 1016 kg. 
Het totale volume van deze luchtmassa, in standaard m3 (bij een druk van 9,8 N/m2 en een 
temperatuur van 10 oC) bedraagt dan 
 
V = 508 x 1016 / 1.293 = 393 x 1016 m3  (aardoppervlakte gedeeld door de dichtheid van lucht)  
 
Nu zijn we klaar om de hoeveelheid kooldioxide te berekenen in de atmosferische lucht. 
 
Onderstaande tabel geeft de samenstelling van de gassen in de aardatmosfeer 
 
component vol %  density (kg/m3) weight % 
N2    78,080  1,251    75,490 
O2    20,900  1,429    23,100 
CO2      0,036  1,977      0,055 
Argon      0,900  1,784      1,240 
rest       0,104        0,015 
Air  100,000  1,293  100,000 
 
De hoeveelheid waterdamp is weggelaten, aangezien deze sterk afhangt van de temperatuur 
(en dus de hoogte) en de oppervlakte verdamping. De waterdamp concentratie varieert van 
0.3 – 3 %mass. 
Hoewel waterdamp feitelijk alleen voor komt in de lagere luchtlagen, blijkt het een sterk 
broeikasgas, met een effect dat drie maal zo sterk is als van kooldioxide. 
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Wanneer we nu de totale luchtmassa vermenigvuldigen met de gewichtsverhouding voor 
kooldioxide dan levert dat de hoeveelheid kooldioxide in de atmosfeer op: 
 
mCO2 = 508 x 1016 x 5.5 x 10 -4 = 2794 x 1012 kg ~ 2800 Gton CO 2 
(aardoppervlakte maal gewichtsfractie van kooldioxide in de atmosfeer) 
 
De zo verkregen waarde stemt goed overeen met waarden die in de litteratuur gevonden 
worden. In de litteratuur spreekt men echter meestal van koolstofinhoud. Daarvoor treft men 
een waarde aan van (afgerond) 750 Gton. Om de koolstofmassa naar de daarmee corres-
ponderende kooldioxide massa om te zetten, dient te worden vermenigvuldigd met een fac-
tor 3,67. Dat levert dan een waarde op van 2753 Gton CO2. De afwijking bedraagt dus niet 
meer dan enkele procenten. 
  
Als we alle CO2 emissies, afkomstig van de verbranding van de nu bekende, winbare reser-
ves bij elkaar optellen (zie de tabel van bijlage C.2) dan levert dat een totale emissie op van 
3300 Gton CO2. 
Op dit moment bedraagt de jaarlijkse CO2 emissie van brandstoffen 30 Gton/jaar. 
Als we op deze voet zouden doorgaan (het lijkt aannemelijk dat de emissie verder zal toe-
nemen) dan zouden we de hoeveelheid kooldioxide in de atmosfeer meer dan verdubbelen, 
in 110 jaar (dan zouden ook alle winbare voorraden aan fossiele brandstoffen op zijn!). 
Nu zal niet alle kooldioxide in de atmosfeer blijven. Tot maximaal de helft kan worden geab-
sorbeerd in het water van de wereldzeeën. Het aandeel dat wordt geabsorbeerd zal afnemen, 
naarmate er meer kooldioxide oplost in het water en het zeewater dus zuurder wordt.  
Verder moeten we constateren dat, ondanks alle beleid om de emissie van kooldioxide (en 
andere broeikasgassen) te verminderen, deze onverminderd blijven stijgen. 
 
Ruwweg mogen we dan ook verwachten dat we de komende 50-100 jaar een verdubbeling 
van de kooldioxide concentratie in de atmosfeer zullen zien optreden. 
Dus mogen we aannemen dat rond het jaar 2100 de concentratie kooldioxide in de atmos-
feer zal zijn opgelopen tot ongeveer 0,08 % (nu is dat 0,038 %). 
Het effect hiervan op de gemiddelde temperatuur op aarde lijkt beperkt tot enkele graden 
Celsius. Uit de lange historie van de aarde (zie bijlage F) weten we dat dit gepaard gaat met 
grote consequenties van het klimaat op aarde, ook al kan het geruime tijd duren voor die zich 
openbaren. Zo schat het IPCC de zeespiegelstijging in het jaar 2100 op tussen 18 en 59 cm 
(t.g.v. thermische uitzetting en het smelten van landijs). Het opwarmen van de oceanen en 
het smelten van landijs zijn echter trage processen, door de enorme massa’s waarover we 
het hebben. Verwacht mag worden dat er na 2100 een voortgaande stijging van het zeeni-
veau zal plaatsvinden, tot enkele meters boven het huidige niveau. 
 
We mogen dus verwachten dat het broeikaseffect verder zal worden versterkt, gedurende dit 
millennium. De huidige concentratie is al ruim boven niveaus die we de afgelopen 25 miljoen 
jaar hebben gezien. Om een CO2 concentratie van 0,08 % te vinden moeten we zelfs meer 
dan 40 miljoen teruggaan in de tijd. 
  
Hoe realistisch is dit scenario? Lang vóór de fossiele brandstoffen zullen zijn uitgeput zullen 
ze schaars en duur worden. In 2008 stegen de olieprijzen tot ver boven de $ 100 per vat. 
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Een jaar later bleken ze echter al weer terug op een niveau van ca $ 60 per vat. Toch lijkt 
een verdere stijging voor de hand te liggen. 
Het zal lastig zijn om vervangende energiebronnen (renewables) te vinden voor de fossiele 
brandstoffen waaraan we zo gewend zijn geraakt, in het bijzonder voor mobiele toepassin-
gen. Hoewel zonnestraling in ruime mate beschikbaar is (In het bijzonder rondom de eve-
naar), is het moeilijk voor te stellen hoe we manieren zullen vinden om deze zone-energie af 
te tappen en te distribueren naar streken die niet zo rijk zijn begiftigd met zonnestraling. Daar 
komt bij dat de tijdstippen van beschikbaarheid vaak niet overeenkomen met de tijden van 
behoefte, waardoor buffering vereist wordt. 
Ook het vooruitzicht dat bijvoorbeeld nucleair opgewekte energie (elektriciteit) huidige fossie-
le bronnen zou kunnen vervangen ontbreekt. Er is simpelweg niet voldoende uranium om dat 
gedurende jaren vol te houden. En dan zwijgen we nog maar over de veiligheidsrisico’s die 
toepassing van kernenergie oplevert. 
 
Het zou er wel eens op neer kunnen komen dat we onze huidige leefomstandigheden (in de 
ontwikkelde landen) niet kunnen handhaven. Het mag zelfs betwijfeld worden of we het aan-
tal wereldburgers, dat zeker in bepaalde delen van de wereld (Afrika en Azië) nog sterk toe-
neemt kunnen onderhouden, wanneer de voorraden aan fossiele brandstoffen, waaruit we 
nu zo rijkelijk putten, opraken. 
De vraag is welke van de twee problemen zich het eerst zal manifesteren. Andere vragen 
zijn of en in hoeverre de mensheid bij machte is om het optreden van de hier geschetste 
problemen te voorkomen, dan wel als deze zich voordoen, daar het hoofd aan te bieden 
(adaptatie). 
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(H)  “Cases” van energiebesparingprojecten 
 
CO2-emissiereductie vanuit het perspectief van gebruik ers in verschillende landen 
Onderstaand wordt een aantal “cases” beschreven uit de dagelijkse praktijk, opgedaan uit 
eigen ervaringen. De eerste 4 cases komen voort uit projecten die ik uitvoerde als PUM-
project (PUM = Project Uitzending Managers). Daarbij gaat het om projecten in landen met 
zich ontwikkelende economieën. Het daaropvolgende project beschrijft de ervaring met een 
project in Nederland, uitgevoerd als HIP-project (HighTech Innovation Platform).  
Deze projecten geven inzicht in de afwegingen die individuele ondernemers maken waar het 
gaat om energiebesparing (en daarmee de reductie van de emissie van broeikasgassen). De 
belangrijkste conclusie is dat bedrijven niet verder gaan dan wat “economisch verantwoord 
is”. Daarbij neigt men er naar om erg aan de veilige kant (2 jaar terugverdientijd, of minder) 
te blijven. 
Van belang is het hierbij op te merken dat de ondernemers in kwestie weinig te verwijten valt. 
Zij houden zich aan principes van “gezond financieel beleid”. Zouden ze dat niet doen, dan 
zou het voortbestaan van hun onderneming gevaar lopen. 
 
Zo wordt duidelijk dat doelstellingen van bijvoorbeeld de EU (20 % reductie in het jaar 2020) 
niet gehaald zullen worden. 
Wil men verder gaan dan wat “economisch verantwoord is”, dan zal dat langs de weg van 
verplichtingen moeten. De vraag is of een overheid in een democratisch bestel dat überhaupt 
van bedrijven (en individuen) kan vragen. Tevens mag worden betwijfeld of dwingende re-
gelgeving goed kan worden gehandhaafd (het verzet er tegen neemt af wanneer de moge-
lijkheden daartoe of de wil om te handhaven zwak zijn). 
De boodschap is dat de doelstellingen die werkelijk effect sorteren bij de reductie van broei-
kasgassen onhaalbaar zijn, tenzij ze worden geprojecteerd in een periode waarin schaarste 
van brandstoffen een vermindering van de consumptie dicteert. Daarom zullen politici er naar 
neigen om doelstellingen in de verdere toekomst (2050) te projecteren. Op een dergelijke 
termijn zal er zeker schaarste van (fossiele) brandstoffen optreden. Bijkomend voordeel is 
dat die termijn veilig ligt buiten de periode waarop nu verantwoordelijke beleidsmakers kun-
nen worden “afgerekend”. Politici zelf leggen overigens verrassend weinig belangstelling aan 
de dag voor de effecten van beleid dat ze inzetten, vooral wanneer men indicaties heeft dat 
het niet de gewenste resultaten heeft opgeleverd.  
 
Ook de best gemotiveerde ondernemer kan zich niet onttrekken aan de “wetten die de eco-
nomie stelt”, op straffe van verlies van zijn business. Het gaat er hierbij niet om de onderne-
mers in kwestie verwijten te maken; zij handelen zoals “gezond economisch denken” ze dat 
in geeft. Daarmee zijn ze tot nu toe succesvol gebleken. 
Hieruit blijkt hoe moeilijk het is om beleid in te voeren dat verder gaat dan wat “economisch 
verantwoord” is.  
 
H.1 Zonne-energie in een hotel in Phnom Penh / Camb odja 
Stel, u bent manager van een groot, internationaal hotel in Phnom Penh, Cambodja. U be-
taalt een hoge energierekening, want uw hotel wekt alle benodigde energie zelf op. Het elek-
triciteitsnet van Phnom Penh heeft niet voldoende capaciteit om in de vraag van het hotel te 
voldoen. Daar komt bij dat onregelmatige onderbrekingen van de elektriciteitsvoorziening 
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door klanten als uiterst storend worden ervaren. Kortom zelf opwekken biedt zekerheid, en 
dat is wat de (veelal westerse) klanten wensen. 
In een apart faciliteitengebouw staan grote dieselmotoren met daaraan gekoppeld generato-
ren om elektriciteit op te wekken. Die is nodig voor verlichting, liften, pompen om het water 
onder druk naar hogere etages te voeren, en voor . . . . .  airconditioning. In Phnom Penh 
liggen de temperaturen bijna het gehele jaar boven 30 oC. 
Alle dagen en nachten braken de uitlaten van de dieselmotoren uitlaatgassen uit in de om-
geving. Niet alleen bevatten deze gassen kleine koolstofdeeltjes (roet, “fijn stof”), maar be-
vatten ze ook veel kooldioxide, het invloedrijkste broeikasgas. 
Naast de dieselgeneratoren staan stoomketels opgesteld. Die worden op stookolie gestookt 
en leveren ook de nodige kooldioxide af aan de buitenlucht. De stoom wordt gebruikt voor 
verwarming van leidingwater, nodig voor de wasserij (lakens en handdoeken worden dage-
lijks vervangen), de keuken, maar vooral ook voor de gasten die zich willen wassen en dou-
chen. 
 
Per maand bent u ongeveer $ 215.000 kwijt aan energiekosten. Bij een gemiddelde bruto 
omzet van $ 1.200.000 per maand (250 x 30 x $160) betaalt u dus 18 % van uw omzet aan 
energie. 
U bent begaan met het broeikasprobleem en merkt ook dat uw gasten het een sympathiek 
idee vinden wanneer ze zich niet hoeven af te vragen of die rookpluim verderop nodig is om 
in hun luxe te voorzien. Kortom, u wilt wel nagaan of gebruik van zonne-energie - van de zon 
die hier zo rijkelijk schijnt - bruikbaar is voor uw hotel. 
Achter uw hotel bevindt zich een parkeergarage waarin toch weinig auto’s staan (het hotel is 
gebouwd volgens westerse normen, maar in Phnom Penh hebben nog weinig mensen auto’s, 
al valt wel op dat, wie wel een auto heeft zich bij voorkeur verplaatst in een benzineslurpen-
de four-wheel drive). 
Op het dak van die parkeergarage kun je prima zonnepanelen plaatsen. Technisch is alles 
mogelijk, maar nu komen de economische randvoorwaarden. 
 
Installatie van foto-voltaïsche panelen die elektriciteit opwekken is problematisch. Niet alleen 
omdat ze alleen overdag - wanneer de zon schijnt - elektriciteit opwekken, maar ook vanwe-
ge de prijs en de opbrengst van deze panelen. 
Ten eerste is het totale oppervlak van het dak (wel 2000 m2) op geen stukken na voldoende 
om in de elektriciteitsvraag te voorzien. Ten tweede ligt de prijs van elektriciteit, op deze ma-
nier opgewekt, twee keer zo hoog als de elektriciteit van de eigen generatoren en die ligt al 
aanzienlijk boven de prijs van elektriciteit van het openbare net. 
Nee, foto-voltaïsche zonnepanelen vallen af. 
 
Maar warmwater panelen dan? Die zijn toch wel concurrerend? Behalve vele vierkante meter 
aan warmwater panelen, moeten er ook grote reservoirs worden geplaatst om het overdag 
verwarmde water op te slaan, zodat ook ’s nachts en de volgende ochtend nog warm water 
beschikbaar is. Dat betekent een behoorlijke complicatie en kostenverzwaring. Uitgerekend 
kan echter worden dat, met de hoge oliekosten van medio 2008, de investering zich in ca 
twee jaar terugverdient. U bespaart daarbij ca 10 % op uw totale brandstofkosten. De vraag 
is of u nu besluit tot aanschaf van een degelijke installatie. Eén ding staat vast, de normale 
bedrijfsvoering mag op geen enkele manier gestoord worden.  
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Een andere bron van warmte, die veel constanter dan de zon is, zijn de dieselgeneratoren. 
Voor elke energie-eenheid elektriciteit die wordt opgewekt gaan er twee verloren via warmte 
van de uitlaatgassen (270 oC), maar vooral door de koellucht die grote ventilatoren door ra-
diatoren jagen, door roosters de straat op, waar zo de drukkend warme lucht nog verder 
wordt opgewarmd. Gelukkig merken de gasten hier niets van, want het is in een achteraf 
straatje, ver van de hoofdingang van het hotel, waar de gasten snel vanuit de koele lobby 
stappen in taxi’s met airconditioning. 
Met een eenvoudige warmtewisselaar op het koelcircuit van de generatoren is veel van de 
verloren warmte terug te winnen ter verwarming van het binnenkomende leidingwater. Het is 
goedkoper dan de zonnepanelen op het dak en het is betrouwbaar. Wat zou u doen? 
 
Voor een juist besluit moeten bijkomende overwegingen in ogenschouw worden genomen. 
Terugwinning van afvalwarmte van de dieselgeneratoren lijkt economisch voordeliger. Echter 
die elektriciteit is duurder dan van het openbare net. Als u het elektriciteitsbedrijf zover weet 
te krijgen dat ze de capaciteit van uw netaansluiting verzwaren, dan kunt u goedkoper elek-
triciteit inkopen en de generatoren alleen nog behouden als back-up voorziening. Maar dan 
is er geen afvalwarmte meer beschikbaar van de generatoren. Dat de elektriciteit die u zo 
inkoopt wordt opgewekt in kolencentrales die meer kooldioxide in de atmosfeer brengen per 
eenheid opgewekte elektriciteit, ziet u niet terug in uw kostenplaatje en ook uw klanten heb-
ben er geen boodschap aan. 
 
Blijft dus over de warmwater zonnepanelen op het dak van de garage. Hoeveel bedroeg ook 
weer de terugverdientijd? Twee jaar? En hoeveel moet ik dan investeren? 500.000 dollar? 
Waar haal ik dat geld vandaan in een wereld waarin een grensconflict met Thailand mij al 
merkbaar minder gasten oplevert? Aan de andere kant moet ik bedenken dat de energiere-
kening mij alleen al ruim € 200.000 per maand kost. Nee, met veel moeite kan ik misschien 
150.000 dollar vrijmaken. Als ik dat na twee jaar heb uitgespaard, kan ik besluiten om de 
volgende uitbreiding te installeren en als ik dan na weer een jaar 150.000 dollar heb uitge-
spaard kan ik besluiten om de laatste aanvulling te installeren, mits de bezettingsgraad van 
mijn hotel op dat moment bevredigend is. 
 
Dit lijkt een verstandige redenering. Bijkomend voordeel is dat klanten vanuit hun raam zien 
dat het hotel milieuvriendelijker aan z’n energie komt. Dat nog altijd het grootste deel van de 
energie via verbranding van fossiele brandstoffen wordt verkregen, realiseren zij zich niet. 
Op deze wijze kunt u na drie jaar winst gaan maken op de getroffen voorzieningen. Dat is 
een periode die u nog net zo’n beetje kunt overzien. U besluit dus om die eerste stap tot in-
stallatie van zonnepanelen te doen. Verder kunt u echt niet gaan. 
 
Zo werkt het in de praktijk. Veel is technisch mogelijk, maar mensen zijn gebonden aan eco-
nomische randvoorwaarden. Als ze zich daar niet aan houden, moeten ze de prijs van hun 
product verhogen, waarbij ze het risico lopen dat klanten het product bij concurrenten gaan 
kopen die minder begaan zijn met het milieu. Dat betekent dat mijn omzet daalt en dat ze 
meer moeite zullen hebben om de gedane investering terug te verdienen. 
Aan de andere kant zal het hotel wat de warmwaterpanelen installeert na enkele jaren lagere 
operating costs hebben. Als dat voordeel wordt gebruikt om de kamerprijs te verlagen, bete-
kent dat een competitief voordeel voor dat hotel. Daarbij zullen de gasten het feit dat een 
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deel van de energie die ze gebruiken op duurzame wijze wordt opgewekt appreciëren (ze 
kunnen de panelen vanuit hun raam zien). Dat betekent dat andere hotels in de omgeving 
niet anders kunnen dan dezelfde voorziening treffen. Via de keten waar het hotel deel van 
uitmaakt valt tevens te verwachten dat andere vestigingen, in andere landen (mits tropisch) 
dezelfde voorzieningen zullen treffen. Er zal dus sprake van een behoorlijke “spin-off” zijn.  
 
H.2 Warmteterugwinning in een industriële bakkerij in Podgorica / Montenegro 
Montenegro is één van kleine republieken die zelfstandig verder gaat, nadat het oude Joego-
Slavië met veel geweld in stukken brak. In de hoofdstad, Podgorica bevindt zich een indu-
striële broodbakkerij, die vrijwel het hele land van dagelijks brood voorziet. De bakkerij stamt 
nog uit de communistische tijd, en levert smaakvolle producten. Alleen is de energierekening 
de laatste tijd aanzienlijk opgelopen, met het gelijktrekken van de energieprijzen met die van 
de wereldmarkt. En nu blijkt dat ook de wereldmarktprijzen verder stijgen. Hoog tijd om eens 
na te gaan of daarop bespaard kan worden. CO2-emissie is voor het management geen 
overweging; het gaat er om het hoofd boven water houden van een bedrijf waarvan de inwo-
ners afhankelijk zijn voor hun dagelijks brood. Het is bijna een nutsbedrijf. 
 
Ten tijde van de economische sancties tegen de Republiek Servië (waarvan Montenegro tot 
2006 deel uit maakte)  is al eens een poging gedaan om warmte van de ovens, die met de 
uitlaatgassen naar buiten wordt afgevoerd, terug te winnen. Men had simpel een spiraalvor-
mige buis in het rookkanaal gehangen waardoor het water dat de verwarmingsketel voedt 
zou worden voorverwarmd.  Vervelend was dat daarbij de waterdamp van de ovengassen 
condenseerde op de spiraal en als druppels de oven in viel. Daarbij was grote schade ont-
staan die handen vol geld kostte om te herstellen. Dat weet u als hoofd Technische Dienst 
nog héél goed. Daarom staat u ook argwanend tegenover nieuwe voorstellen om warmte uit 
de uitlaatgassen terug te winnen. En toch is dat technisch zeer goed mogelijk. Met een goe-
de warmtewisselaar van roestvast staal en een mengkamer voor uitlaatgassen die niet recht 
boven de verschillende rookkanalen, maar er tussen wordt geplaatst. 
 
Welk besluit neemt u? Daartoe moet u eerst inzage hebben in de financiën van een dergelij-
ke voorziening. De installatie van een mengkamer met bijbehorende kanalen en een warm-
tewisselaar op het dak kost ca € 100.000 . De hoeveelheid warmte die zo wordt teruggewon-
nen wordt bespaard op de stookkosten van de stoomketel, die overigens niet kan worden 
gemist omdat in het bakproces ook rechtstreeks stoom in de ovens wordt geïnjecteerd. Dit 
levert een besparing op van ca 10% op het brandstofverbruik (propaan gas). Per jaar is het 
bedrijf ongeveer € 500.000 kwijt aan brandstof, dus de hiermee te bereiken besparing zal 
ongeveer € 50.000 per jaar bedragen (dat wordt meer, wanneer de brandstofprijzen verder 
zullen stijgen). Een investering van € 100.000 wordt dus in twee jaar terugverdiend. 
Zou u dat doen? 
U gaat met dit voorstel naar de algemeen directeur. Die heeft echter andere besognes aan 
zijn hoofd. Waar haal ik bloem vandaan van goede kwaliteit, voor een redelijke prijs? De re-
gering verbiedt mij de prijzen van brood te verhogen. Hoe betaal ik de lonen van mijn 280 
medewerkers ook deze maand weer uit? Welke bank zou mij dit bedrag € 100.000 willen 
voorschieten? Ondanks uw herhaalde verzoeken, krijgt u geen duidelijk antwoord op uw 
vraag. Intussen probeert u enkele kleine besparingsmogelijkheden uit. U installeert vast in-
gestelde thermostaatkranen en zelf uitschakelende kranen waar dat mogelijk is. Dat kost niet 
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meer dan enkele honderden €. Het vervelende (voor u) is dat de besparing daarvan gering is 
en door de administratie nauwelijks wordt opgemerkt, laat staan ten goede komt van uw on-
derhoudsbudget, waarvan u deze voorzieningen betaalt. 
 
Nee, misschien moet u dan maar eens nadenken over het gebruik van thermische zonnepa-
nelen. Podgorica is gezegend met 260 dagen zon per jaar. Op het dak kunt u zonder pro-
blemen enkele honderden m2 panelen kwijt. Als u 100 m2 aan panelen installeert zal dat in-
clusief buffervat ongeveer € 50.000 kosten. Daarmee bespaart u ongeveer € 25.000 per jaar 
aan brandstof. De investering betaalt zich dus binnen twee jaar terug. U gaat met dit voorstel 
naar uw Algemeen Directeur, maar u weet eigenlijk al de uitkomst. De situatie is vergelijk-
baar met die van de warmteterugwinning, met dien verstande dat de initiële investering lager 
uitvalt. 
 
Het kan zo nog lang duren voor de technische mogelijkheden om energie (en CO2-emissie) 
te besparen ook daadwerkelijk worden benut. Misschien is het juist wel goed als de energie-
prijs verder stijgt. 
 
H.3 De zon gebruiken in Bujumbura / Burundi? 
Burundi ligt vrijwel onder de evenaar, in het Grote Meren gebied van Centraal-Afrika. Het 
bestaat deels uit een bergrug met ten oosten daarvan een dunbevolkte hoogvlakte. In het 
westen lopen de bergen af naar het Lac Tanganyika. Aan de overkant van dat langgerekte 
meer rijzen de bergen op van de Republiek Congo. De hoofdstad Bujumbura, ligt aan de 
voet van de bergen, grenzend aan de noordelijke punt van het Lac Tanganyika. In de hoofd-
stad wonen ca 350.000 inwoners van de in totaal 8 miljoen inwoners. Verreweg de meeste 
inwoners buiten de hoofdstad zijn verstoken van elektriciteit. Ze koken hun potje op vuurtjes 
die worden gestookt met hout of houtskool. Zelfs in de hoofdstad Bujumbura is houtskool 
nog een veel gebruikte brandstof en heel wat goedkoper (en betrouwbaarder) dan elektrici-
teit. 
Iedere dag dalen mensen uit de bergen per fiets met hoge snelheid de bergweggetjes af, 
beladen met balen houtskool. Overal op de beboste hellingen kringelt de rook omhoog van 
met aarde afgedekte bulten waarin hout wordt verkoold tot houtskool. Hoe lang kan dit door-
gaan? Wanneer overstijgt het tempo waarin bomen worden gekapt het tempo waarin ze 
groeien, of is dat punt al bereikt? Import van brandstof kost dure deviezen, en het land heeft 
maar een beperkte export. 
Gelukkig is de elektriciteit bijna gratis, want die wordt opgewekt met de vijf waterkrachtcen-
trales die het land rijk is. Maar daarin ligt dan ook juist de beperking. Het elektriciteitsgebruik 
groeit onstuimig en is ver uitgestegen boven de opwekkingscapaciteit, vooral in jaren met 
minder neerslag. De openbare verlichting in Bujumbura brandt sinds de burgeroorlog die het 
land verscheurde niet meer. En nog wordt regelmatig de stroomvoorziening onderbroken. 
Daarom hebben hotels, overheidsgebouwen en welgestelde burgers (ja, die zijn er ook) ei-
gen diesel-aggregaten die beginnen te ronken als de elektriciteit weer eens wegvalt. Geld 
voor dieselolie heeft men kennelijk wel. 
Om een idee te geven, de opwekkings- en distributiecapaciteit van Burundi is 40 MW. De 
opwekkingscapaciteit van één eenheid van de Eemscentrale in Nederland bedraagt 250 MW. 
En toch is er een bron die bijna het hele jaar beschikbaar is, die men vrijwel niet gebruikt: de 
zon. Bijna nergens zie je echter zonnepanelen, niet om elektriciteit op te wekken maar ook 
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niet om warm water te maken. Het is zelfs zeer goed mogelijk om hier met simpele zonnecol-
lectoren te koken. Maar dat gebeurt niet. 
 
Stel u bent directeur van een handel in bouwmaterialen. De bouw wil echter maar niet goed 
op gang komen, zelfs nu er al weer enkele jaren vrede heerst. Uw vrachtauto staat op half 
leeggelopen banden op de binnenplaats van uw bedrijf. Om uw enkele overgebleven werk-
nemers aan het werk te houden en om enig inkomen te genereren besluit u dat het roer om 
moet: duurzame energie, daarin moeten toch goede mogelijkheden liggen? 
U doet een marktstudie en komt al snel tot de ontdekking dat de kunstmatig laaggehouden 
elektriciteitsprijs een enorme barrière vormen. Natuurlijk is het wel begrijpelijk dat de regering 
de elektriciteitsprijs kunstmatig laag houdt. Zo kunnen in elk geval nog de weinige mensen 
die een aansluiting hebben en enkele bedrijven elektriciteit gebruiken en betalen. Een snelle 
berekening leert echter dat elektriciteit, opgewekt met zonnepanelen minstens twee á drie 
keer zo duur is, en dan ga je al uit van een levenscyclus van 15 jaar voor een paneel. 
In dit land is echter nauwelijks te overzien hoe de situatie er over twee jaar uit ziet, laat staan 
over vijftien jaar. De enige “niches” waar foto-voltaïsche zonnepanelen kansen maken zijn 
antennemasten in de “bush”voor mobiele telefonie, afgelegen bankkantoren, waar men nu is 
aangewezen op een diesel aggregaat, en scholen en ziekenhuisjes, mits men daarvoor sub-
sidie uit het buitenland ontvangt. 
Nee, de thermische panelen bieden wat dit betreft meer perspectief. Vergeleken met elektri-
sche boilers verdien je zo’n paneel zeker binnen twee jaar terug. Maar wie zit er te wachten 
op warm water in een land waar je eerder de verkoeling van onverwarmd water zoekt? De 
gemiddelde Burundees heeft geen behoefte aan warm water. Ook hier is sprake van “niches” 
in de markt, zoals hotels en restaurants en ziekenhuizen. 
En de kooktoestellen dan, waarmee het zonlicht wordt gebruikt om voedsel (meestal bonen) 
te bereiden? De ontwerpen die hiervoor op het internet circuleren zijn veelal kartonnen con-
structies, waarbij het karton met opgeplakt aluminiumfolie tot reflector is gemaakt. Al snel 
blijkt dat deze ontwerpen zijn ontworpen door mensen die dichter bij de kreeftskeerkring zit-
ten dan onder de evenaar. En het maakt echt veel uit of de zon loodrecht over je hoofd gaat 
of een  kromme baan boven de horizon beschrijft. Daarbij is het zeer de vraag hoe lang zón 
kartonnen reflector mee gaat, als men hem inderdaad al goed opgesteld krijgt. Nee, er is 
behoefte aan een ander ontwerp. Een met plastic of glas afgesloten doos die van binnen 
zwart is gemaakt lijkt hier meer op zijn plaats. Die is ook eenvoudiger lokaal te produceren. 
Maar hoeveel valt hier nu überhaupt mee te verdienen? Eerst maar eens een kleinschalig 
begin maken, dan zien we wel verder. 
Reductie van de emissie van kooldioxide? Klimaatverandering? Ja, daar hebben we wel 
eens van gehoord. Dat is meer een “hobby” voor welvarende landen. Wij moeten zien dat we 
ons hoofd boven water houden. Wij doen alleen maar iets wanneer er geld mee te verdienen 
valt, of wanneer ontwikkelde landen de kosten voor hun rekening nemen. 
 
Bij uw pogingen om duurzame energie toepassingen tot bedrijfsactiviteit te maken loopt u 
tegen nog een ander probleem op. Waar haal ik de kennis en de materialen/componenten 
vandaan? Uw personeel en u weten het nodige af van bouwmaterialen en ook waar u die 
moet bestellen en hoe ze geïmporteerd worden, mocht dat nodig zijn. 
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Maar hoe dimensioneer je een zonne-installatie? Hoe bepaal je welke onderdelen daarvoor 
nodig zijn en waar haal je die vandaan? Allemaal vragen waarop een antwoord moet worden 
gevonden. 
 
Gelukkig zijn er mensen in ontwikkelingslanden die toch het initiatief nemen om dit soort 
ontwikkelingen ter hand ter nemen. Ze behoren tot de maatschappelijke “bovenlaag”, hebben 
meestal wel de nodige middelen omhanden, al moet je niet vragen hoe ze daaraan gekomen 
zijn. Ze hebben vaak contacten met overheidsdienaren en/of politici. In ons land zou je je 
wellicht bedenken om met zulke mensen in zee te gaan. In een ontwikkelingsland lijkt er 
vaak echter geen alternatief. Je mag al blij zijn als sommige mensen een deel van de rijkdom 
die ze zelf verworven hebben willen inzetten op een manier dat ook hun land er profijt van 
heeft. 
 
Alleen met financiële hulp uit het buitenland blijkt hier iets te beginnen, bijvoorbeeld foto-
voltaïsche zonnepanelen om scholen en ziekenhuisjes van elektriciteit te voorzien. En ook 
op plaatsen waar nu gebruik gemaakt wordt van diesel-aggregaten, voor de reguliere elektri-
citeitsvoorziening, zoals in bankkantoren in de provincie en zendmasten voor mobiele telefo-
nie, blijkt het mogelijk om zonnepanelen concurrerend aan te bieden. Hoe hoger de olieprijs, 
hoe beter dat gaat. 
 
Een interessante mogelijkheid is de verhuurservice van zonnepanelen aan particulieren. Te-
gen een vaste vergoeding per maand krijgen ze de beschikking over een eenvoudig paneel 
met een accu, waarop enkele lampen en een radio of televisie kan worden aangesloten. Dat 
bespaart echter geen kooldioxide emissie, want die was er voordien eenvoudigweg niet. Het 
verbetert wel de kwaliteit van leven op het platte land en het vergroot de ontwikkelingsmoge-
lijkheden. 
 
H.4 Energiebesparing in een appartementencomplex bi j Durrës / Albanië 
Na het paranoïde regime van Enver Hoxa en de roerige periode daarna, waarbij wapende-
pots geplunderd werden en het wilde kapitalisme om zich heen greep, begint Albanië toch op 
een gewoon land te lijken, zij het een arm land. De geleidelijke verbetering van leefomstan-
digheden die zich aftekent wordt in hoge mate gevoed door het geld wat de vele Albanese 
mannen die in het buitenland werken overmaken naar huis. 
En van dat geld koopt men consumptiegoederen, mobiele telefoons en airco-installaties die 
veelal niet in Albanië worden geproduceerd. Wat wel in Albanië wordt geproduceerd zijn 
bouwwerken, textiel, bier, en vooral landbouwproducten. In de communistische tijd was 
energie goedkoop. De enige waterkrachtcentrale wekte voldoende elektriciteit op voor het 
hele land. Nu echter de elektriciteitsconsumptie zo sterk is gestegen, schiet die ene water-
krachtcentrale hopeloos te kort. Het land moet bij z’n buren elektriciteit inkopen, maar moet 
daar duur voor betalen. 
Om het elektriciteitsverbruik nog een beetje in de hand te houden schakelt men regelmatig 
de elektriciteit uit in hele verzorgingsgebieden. En dan hebben we het niet over 2 uur, nee, 
de elektriciteit kan zo maar zes uur worden onderbroken. Overal in Albanië beginnen diesel-
generatoren te brommen zodra de elektriciteitsvoorziening wordt onderbroken. Het rende-
ment van die generatoren is laag en de luchtverontreiniging (fijn stof) die daarmee gepaard 
gaat leidt tot een enorme luchtverontreiniging en CO2-emissie.  
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Een Albanees die in de Zwitserse horloge industrie goed heeft verdiend, zoekt een gezonde 
investering voor zijn geld. Hij besluit zijn geld te stoppen in een appartementencomplex aan 
de Adriatische ‘Riviëra’, ten zuiden van de havenstad Durrës. Dat appartementencomplex 
moet nog worden gebouwd en zal uit 60 appartementen bestaan, verdeeld over 7 etages. 
Maar aan wie ga je die appartementen slijten? Wellicht dat enkele welgestelde Albanezen uit 
Tirana zo’n appartement wel willen hebben als weekend- en vakantie-onderkomen. Veel 
appartementen zullen echter moeten worden verkocht of verhuurd aan klanten uit andere, 
meer welvarende Europese landen. Maar wat zullen die zeggen als ze ontdekken dat ze het  
regelmatig gedurende langere tijd zonder elektriciteit moeten stellen? Ziedaar het probleem 
van de ondernemende Albanees. Zijn probleem heeft alleen zijdelings te maken met kli-
maatontwikkeling. Het is zeker geen drijfveer voor hem. Alleen om zijn primaire probleem op 
te lossen helpt het wanneer het gebruik van elektrische energie wordt geminimaliseerd. 
Elektriciteit zal namelijk moeten worden opgeslagen om beschikbaar te zijn gedurende peri-
oden waarop via het net geen elektriciteit beschikbaar is. Daartoe helpt het wanneer er geen 
airco installatie in de appartementen wordt geïnstalleerd (die zou overigens toch teveel ge-
bruiken om een noodvoorziening te belasten), wanneer verlichting plaatsvindt met spaarlam-
pen en wanneer warm water niet met elektrische boilers maar met zonne-boilers wordt ver-
kregen. En zo wordt bereikt dat er toch wordt geïnvesteerd in energiebesparing, al is het niet 
begonnen om reductie van kooldioxide-emissie, maar om de verkoopbaarheid van apparte-
menten. 
 
In Albanië lijkt dreigende klimaatverandering geen enkele rol te spelen, net als in vele ont-
wikkelingslanden. Het gaat er om “het hoofd boven water te houden”. In sommige, laaggele-
gen ontwikkelingslanden (Bangladesh, Malediven) lijkt dat overigens de enige reden om wél 
zorgen te hebben over de klimaatontwikkeling, waarvoor men overigens de schuld gemakke-
lijk bij de “rijke landen” kan leggen.  
 
H.5 Energie besparen in een metaalverwerkend bedrij f in Nederland 
Een metaalverwerkend bedrijf in Nederland heeft een omzet van 30 M€ per jaar en heeft een 
energierekening van 600.000 € per jaar. Dat houdt in dat de energiekosten niet meer bedra-
gen dan 2 % van de omzet. 
Stel dat u directeur was van dat bedrijf. Zou het energieverbruik u dan een zorg zijn? En kli-
maatverandering? De enige manier om in een dergelijk bedrijf aandacht voor energiebespa-
ring (en dus CO2 emissiereductie) te krijgen is dat de vergunningverlener voorschrijft dat het 
bedrijf een energiebesparingsonderzoek uitvoert en een energiebesparingsplan op stelt. En 
dat is wat in Nederland ook gebeurt. De vergunningverlener eist dat alle maatregelen met 
een terugverdientijd van 5 jaar of minder moeten worden uitgevoerd. Het bedrijf vindt dat 2 
jaar een mooie periode is. 
Uiteindelijk blijkt energiebesparing met interessante terugverdientijden mogelijk door vervan-
ging van de verlichtingsinstallatie en vermindering van de warmtelast door afvalwarmte van 
machines rechtstreeks naar buiten af te voeren in plaats van deze te lozen in de (geconditio-
neerde) bedrijfsruimte. Daarmee bespaart het bedrijf 10 % op z’n energie. 
Daarvoor is een investering nodig van ruim € 100.000. Gegeven de korte terugverdientijden 
van ongeveer 2 jaar en een comfortabele kaspositie zal dit bedrijf de aangegeven maatrege-
len wel nemen.  
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Was het bedrijf groter en had het een verbrandingsinstallatie met een vermogen van meer 
dan 20 MW, dan zou het bedrijf vallen onder het regime van verhandelbare emissierechten. 
Bij optredende schaarste van deze emissierechten, komt daar een prijskaartje aan te hangen. 
Dat vormt een economische stimulans om emissiebeperkende maatregelen uit te voeren. 
Hier is dat echter niet het geval. 
Op deze wijze wordt wel enkele % op het energiegebruik – en de daarmee samenhangende 
CO2-emissie – bespaard. Vaak wordt echter die besparing teniet gedaan door uitbreiding van 
het productievolume. 
 
H.6 Duurzame ontwikkeling in Ethiopië? 
Het is zondagmorgen en de zon klimt al aardig naar het punt pal boven ons hoofd. Daar 
moet hij doorheen, voor hij weer aan zijn afdaling begint en naar ons gevoel verrassend snel, 
en in een vlammend rode lucht, onder de westelijke horizon zal duiken. Dan zal het binnen 
een half uur donker zijn. Maar nu hebben we nog een groot deel van de dag voor ons. We 
zijn op weg van het stoffige Shashemene, waar we de nacht doorbrachten, naar Addis Abe-
ba. De weg leidt door een merengebied, midden in de Grote Riff Vallei, dat populair is bij 
(welgestelde) inwoners van Addis Abeba. Ze brengen er graag een korte vakantie door aan 
de oevers van het Langano meer. In de buurt van Shashemene zagen we nog groene velden 
met gewassen. Maar tegen de tijd dat we links van ons het Shala meer zien opdoemen, 
heeft het landschap plaats gemaakt voor een dorre, zanderige vlakte met slechts hier en 
daar een boom, waaronder mensen en dieren schaduw zoeken. Op gezette tijden zien we 
een paar hutjes met spiegelende golfplaten daken. Dan voert de weg door een strook land 
van enkele kilometers breedte, die het Abijata meer scheidt van het Langano meer. Vanaf de 
weg die we rijden kunnen we beide meren zien liggen. Een geit staat op zijn achterpoten en 
reikt met zijn bek naar de onderste blaadjes van een boom. Nu valt ons op dat de kruinen 
van alle bomen aan de onderzijde allemaal zijn afgeplat op een bepaalde hoogte. Heel an-
ders dan de acacia bomen die we in de Omo vallei zagen, verder naar het zuiden. Die waren 
aan de bovenkant afgeplat, alsof het water uit de bodem niet hoger dan een bepaalde hoog-
te kon komen. 
In de berm langs de weg zitten groepjes mannen, die gebaren maken naar onze auto, als we 
ze naderen. Zouden ze ons zo groeten, zoals we al eerder mee maakten? Maar dit ziet er 
toch anders uit. Onze chauffeur, Wondu vertelt dat deze mannen de aandacht van passe-
rende auto’s trekken omdat ze houtskool te koop hebben. Dat ligt, uit het zicht, in een grep-
peltje of achter een boom. De Ethiopische overheid, verbiedt namelijk de kap van bomen, om 
er houtskool van te maken, of eigenlijk elke kap van bomen in dit kwetsbare gebied. De loka-
le autoriteiten kijken echter niet al te streng toe op de naleving van dit verbod. Ze worden 
waarschijnlijk omgekocht met….. houtskool. Onze chauffeur vertelt dat toen hij jong was de-
ze weg voerde door een bos met bomen, zo dicht dat je de meren links en rechts niet kon 
zien. Maar in de loop der tijd hebben de bewoners steeds meer bomen gekapt om hun potje 
te koken. Dat zou op zich niet zo erg zijn, wanneer uitlopend groen een kans had gekregen. 
Maar die bewoners houden geiten en schapen en die vreten ieder sprietje en blaadje groen, 
dat zich onder de 1,80 meter bevindt. Dit is een “commons probleem” van de eerste orde! 
Individuele bewoners van deze streek proberen zich in leven te houden door het houden van 
dieren voor de slacht en door het sprokkelen van hout voor eigen gebruik (in 80 % van het 
nationale energiegebruik voorziet men door het verstoken van hout) en als het even kan voor 
de verkoop. Dat ze daarbij grote, en waarschijnlijk onherstelbare, voor hun gemeenschap 
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aanrichten, weerhoudt hen er niet van om door te gaan met hun activiteiten. Wat zouden ze 
overigens anders moeten? Ze kunnen toch niet allemaal naar Addis Abeba trekken. Die stad 
gaat al gebukt onder een toeloop van inwoners, waarvan nog altijd zo’n 85 % in landelijk 
gebied woont. Met een bevolkingsgroei van 2,6  % per jaar (meer dan 2 miljoen groei per 
jaar), heeft een land als Ethiopië weinig keus. Het zit met een bevolking van 80 miljoen al 
aan de grens van het aantal monden dat het land kan voeden. Eén droog jaar of een regen-
vloed die het gewas van de velden spoelt en er heerst acute honger.  
In 1912 bestond 40 % van het landoppervlak nog uit bos. Nu is dat nog een schamele 3 %. 
Vrouwen trouwen gemiddeld rond hun 15 en krijgen 6-8 kinderen, een gewoonte die ze niet 
snel zullen afleren. Naar verwachting zal de bevolking van Ethiopië in 2050 170 miljoen be-
dragen. In zo’n land hoef je niet te beginnen over het broeikaseffect, hoewel ze er zeker de 
wrange vruchten (droogte) van zullen plukken. 
We passeren dorpjes met namen als Negele, Bulba, Ademi Tulu, Ziway en Koka. En overal 
zien we kinderen, veel kinderen, te veel kinderen. Als ze onze auto zien aan komen, rennen 
ze naar de kant van de weg en zwaaien naar ons. Wanneer we dichterbij komen, keren ze 
hun handpalmen naar boven om te bedelen. En wanneer we ze zonder te stoppen voorbijrij-
den zien we, achterom kijkend, hoe ze hun handjes ballen tot vuistjes, waarmee ze ons na-
zwaaien. Wat moet er van deze kinderen terecht komen? 
 
H.7 Leefbaarheid in de veenkoloniën 
Ik groeide op in het midden van de Groningse Veenkoloniën. Daar had men in de jaren, in de 
eerste helft van de 20e eeuw wel een milieuprobleem, maar men ging er laconiek mee om. 
Het was immers gekoppeld aan de bedrijvigheid waarmee veel mensen hun brood verdien-
den: de aardappelmeel industrie. Het gebied werd doorsneden door vele kanalen, die de 
locale bewoners aanduidden met “diep”. Die waren gegraven ten tijde dat in het gebied veen 
werd afgegraven voor de turfwinning. De kanalen dienden voor de afwatering en als trans-
portweg voor de turf. De transport functie bleef ook nadat de turf verdwenen was bestaan; 
binnenvaartschepen vervoerden aardappelen van de velden naar fabrieken die ze verwerk-
ten tot aardappelmeel. In de veenkoloniën draaide het vooral om aardappelen en strokarton, 
maar er was ook een fabriek die cellulose haalde uit stro (Phoenix). Al deze fabrieken loos-
den hun afvalwater gewoon op de kanalen, waarvan het water al snel oververzadigd raakte 
van allerlei organische stoffen.  
Wij keken vaak vol ontzag naar de pijpen waaruit donker water kwam, dat nog dampte als 
het in het kanaal belandde. 
Een groot deel van het jaar was het gitzwarte water van de kanalen dan ook bedekt met een 
grauwe, centimeters dikke schuimlaag. De organische afvalstoffen gingen namelijk rotten in 
het water en daarbij ontstonden kwalijk riekende gassen die opborrelden en aan de opper-
vlakte schuim vormden. Als kinderen probeerden we met brandende lucifers, die we vanaf 
een brug in het schuim gooiden, het schuim te laten ontbranden. Als dat lukte hadden we 
veel plezier. De omwonenden gingen een groot gedeelte van het jaar gebukt onder de on-
welriekende gassen die vanuit de kanalen opstegen. Het belangrijkste bestanddeel van de 
ontstane gassen was namelijk zwavelwaterstof, de geur die ook verrotte eieren verspreiden. 
Toch was er eigenlijk niemand die klaagde. Ten eerste wende je aan de geur. Ten tweede 
zei men “als de schoorstenen roken en het diep stinkt gaat het de arbeider goed”.  
Pas als je vanuit een streek waar de lucht niet bezwangerd was met koolwaterstoffen in de 
Veenkoloniën belandde, dan viel de afgrijselijke geur je op. 



 281 

Een bijkomend effect was dat het zwavel uit de lucht zich verbond met het loodwit in de verf 
waarmee ramen, deuren en dakgoten waren geschilderd. Na korte tijd kleurden die dan ook 
allemaal zwart, een euvel dat pas verdween nadat verven op synthetische basis de markt 
veroverden. Voor zover men kon nagaan was deze vorm van verontreiniging niet levensbe-
dreigend, maar het gaf wel veel overlast. Daarom besloot men tot de aanleg van een leiding 
(die als snel de naam “smeerpijp” kreeg), van de fabrieken, naar de Waddenzee. Geen idea-
le oplossing, zeker niet waar het de effecten op dit kwetsbare natuurgebied betrof. Intussen 
zijn de meeste aardappelmeel fabrieken gesloten en de grootste die nog over is heeft een 
enorme waterzuiveringsinstallatie. Deze vorm van locale milieu-aantasting bleek dus goed te 
bestrijden. 
 
H.8 Convenanten in China 
We hadden al een paar dagen uitgebreid verteld over de aanpak van Meerjarenafspraken 
Energie-efficiency in Nederland. Onze gasten uit China knikten steeds beleefd en hadden 
weinig vragen. Na lang zoeken hadden ze een succesvolle aanpak gevonden voor de indu-
strie, in Nederland nog wel. Een dergelijke aanpak wilden ze in China ook wel loslaten op 
grote energieverbruikende sectoren. Het wekt geen verbazing dat men uit kwam bij de staal-
industrie. Die is inderdaad grootverbruiker van energie en die heeft in China per geprodu-
ceerde ton staal aanzienlijk meer energie nodig dan efficiënte staalbedrijven in Europa. Er 
was weliswaar geen echte brancheorganisatie, maar die was er in Nederland ook niet, met 
slechts twee staalbedrijven. Wel was er een “Iron and Steel Association”, een overheids-
dienst uit de tijd dat staalfabrieken nog echte staatsbedrijven waren. Al snel was ons geble-
ken dat deze organisatie weliswaar behulpzaam kon zijn bij de overdracht van een methode 
van aanpak, maar ze kon geen partner zijn in een overeenkomst. De centrale overheid kon 
dat al helemaal niet zijn. Daarvoor was de afhankelijkheid van de staalbedrijven in China van 
de overheid veel te groot. En als je afhankelijk bent is de verhouding wel erg asymmetrisch, 
te asymmetrisch om als min of meer gelijkwaardige partners tot een overeenkomst te komen, 
waarbij elk wat geeft en terugkrijgt. Nee, als er al sprake zou kunnen zijn van partnership, 
dan zou dat op het niveau van een lokale overheid, een stad of een provincie moeten. En zo 
waren we terecht gekomen in de provincie Shandong, waar twee staalfabrieken (Laigang en 
Jigang) als proefkonijn wilden optreden, samen met het provinciaal bestuur, dat als over-
heidspartij wilde optreden. 
We vertelden ze hoe je tot haalbare doelstellingen kon komen en hoe beide partijen vervol-
gens zouden onderhandelen over welke prestatie ze beiden zouden leveren om die doelstel-
lingen in een afgesproken tijdsperiode te realiseren. Wij verbaasden ons er over dat men een 
periode van tien jaar (in Nederland) wilde terugbrengen tot 3 jaar. Desgevraagd gaf men aan 
dat over drie jaar het lopende “vijfjarenplan” zou aflopen. De provinciale overheid zou bij-
voorbeeld ontheffing van bepaalde belastingen en heffingen (ja, er bleek zelfs sprake van 
een emissieheffing) als de bedrijven hun verplichting om hun energie-efficiency verbetering 
zouden nakomen. 
Toen we ze vertelden wat er allemaal nodig was om vast te stellen wat de feitelijke energie-
efficiency was en hoe die zich zou verbeteren, kregen we al interessante discussies. Die 
gingen bijvoorbeeld over of je in die berekening het energieverbruik van alle scholen, zie-
kenhuizen en woonblokken, die eigendom van de staalfabrieken waren zou moeten meene-
men in de berekening. Een probleem wat in Nederland gewoonweg niet bestaat. 
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Wij betoogden dat je alleen het energiegebruik voor de feitelijke productie zou moeten bekij-
ken. Maar om redenen die men niet goed kon duidelijk maken, bleek dat geen optie. 
Na de laatste presentatie vroegen we wat ze er van vonden; zou het in hun situatie uitvoer-
baar zijn? De mensen van de staalfabrieken leunden eens goed achterover. De oudste en 
kennelijk belangrijkste man mocht het woord doen. “Kijk”, zei hij, “als de centrale regering het 
ons niet op legt en onze directie er niet op wordt afgerekend, waarom zouden wij dan al die 
moeite doen?”. Wij waren sprakeloos. Hadden we ons hiervoor dagen lang uitgesloofd om ze 
duidelijk te maken hoe het bij ons loopt? We hadden ze meegenomen naar de staalfabriek 
van Corus in IJmuiden. Daar hadden ze enthousiaste verhalen te horen gekregen hoe het 
óók in het belang van het bedrijf kan zijn. Ze leken te snappen waar het om ging. En nu dit. 
Toen realiseerden we ons dat de gevolgen van bijna 60 jaar centraal geleide economie ge-
volgen heeft voor het denken en doen van bedrijven en overheden. Het zal nog geruime tijd 
duren voor in China industriële partijen op vergelijkbare voet met hun overheden kunnen om 
gaan als in Nederland. 
Intussen groeit de economie van China met cijfers van bijna 10% per jaar. Zelfs een econo-
mische recessie haalt daar niet méér dan enkele procentpunten van af. Ze moeten wel, want 
anders ontstaat er acute massawerkloosheid en neemt de sociale onrust onbedwingbare 
vormen aan. 
 
H.9 Economie geeft de doorslag 
Wat leren we uit deze voorbeelden? Dat alleen economische overwegingen tellen wanneer 
het gaat om het tegengaan van het versterkte broeikaseffect dat leidt tot klimaatverandering, 
als dat al überhaupt al een overweging is. 
Iedere fabrikant vergelijkt zich met anderen, die wellicht niet de gewenste maatregelen tref-
fen, en daardoor een relatief concurrentievoordeel ervaren. Dat betekent dat welke produ-
cent verder gaat dan, zoals dat heet “economisch verantwoord is”, door “de markt” wordt 
afgestraft omdat zijn producten duurder worden van zijn concurrenten. Dat consumenten bij 
vergelijkbare kwaliteit kiezen voor het goedkopere product vinden we toch logisch? Alleen bij 
scharreleieren wil men nog wel eens een Euro (pro)centje méér neertellen. 
 
In ontwikkelende landen ligt de situatie anders. Daar is klimaatverandering al helemaal geen 
issue, tenzij ze laag gelegen zijn en door de stijgende zeespiegel dreigen onder te lopen 
(Bangladesh, Malediven, Seychellen, etc). De energieprijzen zijn doorslaggevend, maar vaak 
ontbreekt het kapitaal en de kennis voor de noodzakelijke investeringen. 
Het zal duidelijk zijn dat beleid, dat langs de weg van economisch interessante besparingen 
op duurzaamheidsdoelen inzet, zal falen. Energiebesparing die echt zoden aan de dijk zet, 
kan alleen met dwingende regelgeving worden afgedwongen. De vraag is of democratisch 
bestuurde naties daartoe in staat zijn. Lobbygroepen hebben een niet te miskennen invloed. 
Kijk maar eens hoe de Europese auto industrie er telkens weer in slaagt om verdere aan-
scherping van CO2 emissienormen te frustreren. 
 
H.10 Economisch verantwoord handelen leidt niet tot  reductie van CO 2-emissies 
Alleen wanneer door kunstmatige constructies duurzaamheidskosten worden ingebouwd in 
de prijzen van alle producenten die een bepaalde markt bedienen, mag daarvan effect wor-
den verwacht. Dat verklaart de grote populariteit van het verlenen en verhandelen van emis-
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sierechten. Maar dan moet een dergelijk systeem ook goed controleerbaar en te handhaven 
zijn! 
De lobbygroepen die hun invloed uitoefenen om emissierechten ruim toe te meten zijn echter 
sterk. Kijk naar de wijze waarop de EU worstelt met het tot stand brengen van een CO2 
emissierechten handelssysteem. Eerst werd er ruim over-gealloceerd, zodat een overschot 
aan emissierechten de prijzen laag hield. Nu men probeert krapper toe te wijzen, komt de 
echte weerstand. Kijk naar Polen, dat voor zijn elektriciteitsvoorziening in hoge mate afhan-
kelijk is van kolencentrales, en dat het aanscherpen van Europese regelgeving op dit punt 
ernstig frustreert. Op soortgelijke wijze verzet Duitsland zich tegen het aanscherpen van 
emissienormen van auto’s, want in dat land worden veel grotere auto’s geproduceerd, die 
deze emissienormen niet zullen halen. 
Economie blijft doorslaggevend. Waarom trekt niemand de conclusie die toch voor de hand 
ligt? Namelijk “op deze manier gaat het niet lukken”. Eenmaal dat erkend hebbende moet de 
vraag gesteld worden “moeten we reductie van CO2-emissie wel als doel van beleid blijven 
hanteren?”. 
Het opraken van de winbare voorraden van fossiele brandstoffen zou de wereld wel eens 
voor een veel groter probleem kunnen stellen, een probleem dat nu “aan het zicht wordt ont-
trokken” door het klimaatprobleem (wat overigens ook niet te bagatelliseren valt). 
 
 
 

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o- 
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MINI CD-ROM MET MANUSCRIPT EN ARTIKELEN DATABASE 
 
Op de binnenzijde van het achterblad van de omslag van dit proefschrift treft u een mapje 
aan met daarin een mini-CD-ROM. Op die mini-CD-ROM bevinden zich de volgende map-
pen (vet gedrukt) en bestanden: 
 

Environmental Policies  
- ENVIRONMENTAL POLICIES.mdb Een database versie die werkt met een 

       reeds aanwezige versie van het Access 
       databaseprogramma. 
Files 

- ENVIRONMENTAL POLICIES.msi  Een gegevensbestand dat wordt gebruikt 
met de te installeren runtime versie van 
het Access databaseprogramma.  

Setup  
- Setup.ini     Initialiseringsgegevens voor het Setup 

       programma. 
 
- AccessRuntime.exe    Installeert een runtime versie van het 

Access database programma. 
 
- ArtOverz(15-B).xls    De artikelen database (alleen lezen) als 
       Excel spreadsheet. 
 
- Autorun.inf     Bevat informatie om automatisch op te 
       starten. 
 
- KlimVerWN(32).pdf    De tekst van de dissertatie (in kleur), in 
       pdf-format. 
 
- Setup.exe     Het programma dat de database op uw 
       computer installeert, werkend met de 

runtime versie van Access 
 
Pdf-versie van het proefschrift, in kleur 
De tekst van de dissertatie bevat een aantal figuren en schema’s in kleur. De gedrukte versie 
is in zwart-wit. Wilt u de figuren in kleur zien, dan kunt u het bestand KlimVerWN(32).pdf 
openen in Adobe Reader. Dat kan door te dubbelklikken op de bestandsnaam. 
 
 
Artikelen database met 1400 artikelen, over meer da n 20 jaar 
Om het artikelenbestand te raadplegen staan verschillende wegen open: 

(a) Op uw computer is al een Access database programma geïnstalleerd 
(b) Op uw computer is geen Access database programma aanwezig. 
(c) U gebruikt een reeds aanwezige versie van het spreadsheet programma Excel 
 

Ad (a) 
U kopieert het bestand ENVIRONMENTAL POLICIES.mdb naar een map van uw harde 
schijf (meestal de c-schijf) in uw PC. Door te “bubbelklikken” op de naam van het op de har-
de schijf aanwezige bestand start u de database. 
 
Ad (b) 
U dient eerst de runtime versie van het Access database programma te installeren. Dat doet 
u door te “dubbelklikken” op het bestand AccessRuntine.exe, op de mini-CD-ROM. Volg de 
instructie die op uw scherm verschijnen. Deze installatie neemt enige tijd beslag. 
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Nadat dit is gebeurd kunt u het artikelenbestand op uw PC installeren. Dat gebeurt door te 
“dubbelklikken” op het bestand Setup.exe. Volg verder de aanwijzingen op uw scherm. 
Na installatie treft u een icoon aan op uw bureaublad: “Environmental Policies Database”. 
Als u hierop klikt, start de database. 
Wilt u de database van uw computer verwijderen, dan kunt u gebruik maken van de stan-
daard verwijderfunctie voor software (configuratie/software (Windows XP) of configura-
tie/programma’s (Windows Vista)). De database staat als “Environmental Policies Database” 
in de lijst met geïnstalleerde programma’s en laat zich met één klik verwijderen van uw com-
puter. 
 
Ad (c) 
Eventueel kunt u gebruik maken van een reeds aanwezige versie van het Excel spreadsheet 
programma. U kunt dan geen gebruik maken van de geavanceerde zoek- en weergave func-
ties van de database. 
Opstarten gaat eenvoudig door te “dubbelklikken” op het bestand ArtOverz(15-B).xls. 
De spreadsheet staat “alleen lezen” toe. Zoeken kunt u op woorden (of delen daarvan) , met 
de standaard aanwezige functie “Find” (CNTR-F). 
 
 
Aanwijzingen voor het gebruik van de (Access) datab ase 
De database opent met het groene openingsscherm. Hierin vindt a een korte gebruiksaan-
wijzing onder twee tabbladen (NL en ENG). 
Door op de knop “Start” (linksonder) te klikken, komt u in het volgende scherm: “Selection 
Definitions”. U kunt gebruik maken van een aantal voorgeprogrammeerde “selecties” of 
daaraan een eigen selectie toevoegen. Voorgeprogrammeerde selecties kunnen worden 
veranderd. Dat gaat het beste in het scherm “Articles Search”. Dat opent wanneer u een se-
lectiedefinitie hebt gekozen en daarna op de knop linksonder klikt (Open Selection Definition). 
Het “Articles Search” scherm toont in de bovenbalk de ingestelde selectiecriteria. Die kunt u 
wijzigen. Bij “Source” en “Author” kiest u daartoe uit de keuzelijsten (pijltje V, rechts van het 
keuzevak). Bij “Keywords” kunt u naar believen sleutelwoorden invoeren, eventueel meerde-
re sleutelwoorden met logische operatoren “en” en “of”. 
Een leeg veld doet niet mee bij de selectie. De invoer van selectiecriteria sluit u af met “en-
ter”. Daarop worden vrijwel instantaan alle artikelen getoond die aan de zoekcriteria voldoen, 
in het onderliggende venster. Een klein venstertje links-boven (articles in selection) toont het 
aantal artikelen dat de criteria voldoet. 
Is het aantal artikelen groter dan 7 (afhankelijk van de schermgrootte), dan kunt u door de 
artikelenlijst “scrollen”. Dat kan door de schuifbalk rechts van het weergave venster te ver-
slepen, maar ook door de cursor op één van de weergegeven artikelen te plaatsten (enkel 
klik) en vervolgens met de pijltjestoetsen of het “scrollwieltje” verticaal te “scrollen”. 
Zo kunt u alle geselecteerde artikelen bekijken. 
 
De summary geeft een cryptische beschrijving. Wilt u het volledige artikel zien dan kunt u 
gebruik maken van databases die via het internet beschikbaar zijn: 

ο LexisNexis (de meeste universiteiten zijn hierop geabonneerd) 
ο NRC-archief (abonnees hebben toegang tot dit archief) 
ο Elsevier-archief (abonnees hebben toegang tot dit archief) 

 
In de database zelf zijn de nodige aanwijzingen voor het gebruik opgenomen. 
Ik wens u leerzame uren met het exploreren van de informatie die ligt besloten in deze 1400 
artikelen, die een periode van ruim 20 jaar milieu en klimaatbeleid beslaan. 
 
 
Wil Nuijen 
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