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De bekende wintersportgebieden tonen 
deze winter wekenlang geen sneeuw-
witte Alpen, maar een weinig aantrekke-
lijk beeld met smalle stroken kunst-

sneeuw. Klimaatactivisten verzetten zich tegen de 
water- en energievretende sneeuwkanonnen en 
hotel eigenaren geven veelzeggend aan dat hun 
accommodatie ook uitstekend gelegen is voor wan-
deltochten en mountainbiken. En er zijn meer opval-
lende veranderingen. Zo kennen we inmiddels ook te 
droge zomers en te natte winters, rap smeltende glet-
sjers en het steeds vaker voor onze kust verschijnen 
van hier ongewone zeedieren. 

Voor wie wetenschappelijke IPCC-rapporten en door-
wrochte beleidsnota’s minder toegankelijk zijn, 
maken al deze rariteiten onmiskenbaar duidelijk dat 
het niet goed gaat met het klimaat! Tijdig handelen 
op basis van kennis en inzicht is een olympische 
prestatie. Dagelijkse problemen en andere urgente 
kwesties vragen immers ook onze aandacht. Geluk-
kig zijn er tevens gunstige ontwikkelingen, zoals het 
voorspoedig herstel van de ozonlaag. Dit succes 
motiveert tot het bereiken van vergelijkbare presta-
ties op klimaatgebied. 

De Europese Green Deal maakt een betekenisvolle 
aanpak mogelijk. Extern, een voorbeeld voor alle 
contingenten. Intern, een aanpak die ook voor het 
bedrijfsleven navolgbaar is. Zo krijgt de concurrentie 
binnen Europa een gelijk speelveld, terwijl de con-
current van buiten Europa tegen een corrigerende 
CO2-heffing oploopt. 

Het doel van een zero-emissie economie in 2050 is 
noodzakelijkerwijs ambitieus. De uitvoeringstermijn 
van slechts enkele decennia voor een dergelijke veel-
omvattende taakstelling is immers relatief kort. We 
kunnen het ons economisch, ecologisch en maat-
schappelijk niet permitteren om te dralen of om 
minder welkome opties uit te sluiten. Zo zie ik me 
zelf genoodzaakt om mijn aarzelingen over het 
gebruik van kernenergie te heroverwegen: laten we 
openlijk nagaan of verbeterde concepten zoals SMR-
reactoren het wisselend aanbod van zon- en wind-
energie goed en veilig kunnen aanvullen. 

Op deze plaats heb ik eerder aangegeven: what ever it 
takes! Het eenvoudigweg stapelen van bezwaren en 

taboes brengt ons niet verder. Dit geldt ook voor die-
genen die niet zo gecharmeerd zijn van Carbon Cap-
ture and Storage (CCS). Voor een snelle daling van de 
uitstoot door de industrie zullen zij afvang en onder-
grondse opslag van CO2 als overgangstechnologie 
moeten accepteren. 

Ik vind het dan ook een strategische blunder van for-
maat dat MOB, voluit Mobilisation for the Environ-
ment, een bezwaarprocedure is gestart tegen de 
bouwvergunning van het Rotterdamse CCS-project 
Porthos. Zeker, de aanleg levert eenmalig stikstofuit-
stoot op, maar Porthos verlaagt de CO2-uitstoot jaar-
lijks met 2.5 miljoen ton. Om de zwakte van het hui-
dige stikstofbeleid aan te tonen zoekt MOB, naast al 
haar procedures tegen boerenbedrijven, ook enkele 
aansprekende projecten. En strikt professioneel kan 
ik wel respect opbrengen voor de spitsvondige en 
aanhoudende inzet van MOB. Maar het stikstofvraag-
stuk speelt regionaal en zal binnen enkele jaren moe-
ten zijn opgelost. Het klimaatvraagstuk is van mon-
diale aard en zal enkele decennia vragen om opgelost 
te worden. Met een kleiner probleem een groter 
vraagstuk blokkeren vind ik onwijs. Het op basis van 
de eigen affiniteit met stikstof vertragen van een 
belangwekkende klimaatoplossing kan ik volgen 
noch waarderen. Hopelijk biedt de uitspraak van de 
Raad van State over deze kwestie weer voldoende 
perspectief. 

Storend is dat MOB tevens aangeeft dat Porthos twee 
miljard euro subsidie uit de pot voor duurzame ener-
gie krijgt, terwijl dit slechts een garantstelling 
betreft indien de CO2-emissieprijs te laag zou zijn 
voor het starten van een rendabele exploitatie. Met 
de huidige hoge ETS-prijs zal Porthos van deze 
garantstelling weinig tot geen gebruik behoeven te 
maken. Het in de media framen van dit onjuiste 
beeld is MOB onwaardig. Ik zou willen dat MOB een 
vereniging was, dan zou ik nu mijn lidmaatschap 
opzeggen.   lll
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‘Met een kleiner probleem 
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