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De klimaatalarmklok
luidt nu toch echt

dagstelling

luidt nu toch echt
De wereld davert op volle snelheid richting ravijn. De kli-
maatverandering gaat nog sneller dan gedacht. En de
grondstoffen raken ook nog sneller op. De Stelling: De kli-
maatalarmklok luidt nu echt.

NICO HYLKEMA

Op het deze week gehouden
symposium in het Van
Hall Instituut verwonder-
de Marjan Minnesma van

Urgenda zich er nog eens over. Alle
signalen staan op rood en we gaan
gewoon door alsof er niets aan de
hand is. Niet voor niets sleept Urgen-
da de regering voor de rechter.

Tenslotte staat ook de Nederland-
se handtekening onder internatio-
nale verdragen om de uitstoot van
broeikasgassen terug te brengen.
Dat dit niet zonder slag of stoot gaat,
zal niemand een regering euvel dui-
den. Maar de laksheid waarmee de
achtereenvolgende kabinetten wer-
ken aan overschakeling naar her-
nieuwbare energie, is stuitend.

We vergeten snel. In 2010 mislukte
de oogst in Europa’s graanschuur
Rusland door het extreem droge
weer. Het afgelopen jaar was het
droogste en warmste uit de geschre-
ven geschiedenis van de Verenigde
Staten en de oogsten uit die andere
graanschuur van de wereld waren
minimaal. Stel je voor dat beide
schuren een jaar leeg blijven.

Dan hebben we inderdaad de
voedselcrisis waar klimaatweten-
schappers, en zij niet alleen, al jaren
voor waarschuwen. En voedselcrises
leiden tot sociale onrust, zo hebben
we in de Arabische wereld gezien. Als
je al de helft van je inkomen besteedt
aan eten, en dan verdubbelen de
prijzen van het voedsel, wat moet je
dan?

De Noordpool had de afgelopen
zomer het minste ijs ooit. Diverse
klimaatwetenschappers waarschuw-
den jaren terug voor een ijsvrije
Noordpool in de zomer door het op-

warmende klimaat. Maar dan wel
pas over zeventig (!) jaar. Nu hebben
ze hun verwachting bijgesteld naar
vier jaar. Kun je nog duidelijker zijn?

Inderdaad, zelfs de meest uitge-
sproken onderzoeker maakt altijd
een voorbehoud. Bij een hete zomer
zal het KNMI terecht niet snel zeg-
gen dat dit komt door de klimaatop-
warming. Als de laatste tien jaar de
heetste zomers ooit zijn gepasseerd,
kan het oude instituut er ook niet
onder uit. Klimaatopwarming ken-
merkt zich door extremiteiten. Mis-
schien niet elk jaar twee gemiddelde
aangename graadjes warmer, maar
wel steeds heviger neerslag, stor-
men en zowel koude- als hittegol-
ven.

Als er nog een enkele klimaatscep-
ticus in de Nederlandse politiek over
is – ze zijn gelukkig een beetje stil ge-
worden – dan zal die nu moeten toe-
geven dat het klimaat inderdaad op-
warmt. Zelfs wat alom klimaatalar-
misten werden genoemd, krabben
zich nu bezorgd achter hun oren.
Het is erger en sneller dan ze dach-
ten.

Evenmin kunnen we er omheen
dat deze opwarming toch echt gro-
tendeels door menselijk handelen
wordt veroorzaakt. Alleen wanneer

alles op alles wordt gezet en de we-
reld er binnen vijftien jaar in slaagt
de CO2-uitstoot terug te dringen,
valt het wellicht uiteindelijk eens
ietsje mee. Een beetje hulp van op-
slag van CO2 en brandstof met een
negatieve CO2-balans moet dan nog
wel komen.

Het kan. Met voldoende wind-
energie van zee en – nu even niet te
veel zeuren – op land, zonnepane-
len, biomassa en wellicht andere nog
niet uitontwikkelde technieken kun-
nen we ruim voldoende hernieuw-
bare energie winnen. Je moet dan
wel nu beginnen.

Grote bedrijven als Unilever en
DSM hebben het beter begrepen dan
onze voor stemmenverlies bange
politici. Nog afgezien van de kli-
maatverandering zal tussen de twin-
tig en veertig jaar een flink aantal es-
sentiële grondstoffen opraken. Zon-
der een economie die uitgaat van te-
rugwinning van grondstoffen, een
zogeheten circulaire economie, zal
het niet lukken.

Helaas luisteren de Europese rege-
ringen nu alleen nog maar naar wat
financiële markten wensen. En daar-
aan is klimaatverandering voorbij
gegaan. Grondstoftekorten zijn daar
alleen maar speculatiebegrippen. Al-
leen met veel goedwillende groepen
burgers zal het tij niet te keren zijn.

Zolang we geregeerd worden door
een angstige groep politici, zal het
bedrijfsleven het moeten doen. En
daar kunnen we wel eens een prijs
voor moeten betalen die we niet
zouden moeten willen. Het is de
hoogste tijd voor een revolte om de
politiek te dwingen nu eindelijk
eens te handelen. Nederland alleen
zal de wereld niet veranderen, maar
een begin is het wel.

Zolang bange
politici regeren, zal
het bedrijfsleven
het moeten doen
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