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Nederland wordt al een tijdje getrakteerd op overheidsboodschappen onder de noemer
’iedereen doet wat’, die de burger ervan moet overtuigen dat zijn medeburgers al volop
bezig zijn met het beperken van CO2-uitstoot. Passieve agressiviteit op z’n Postbus 51’s dus.
Hilversum helpt ook een handje mee. De publieke omroep houdt een themaweek rond klimaat.
Het NOS Journaal begon bijtijds. Vorige week maandag zond de editie van zes uur maar liefst
drie klimaatonderwerpen achter elkaar uit. Er zal op de redactie wel weer een bokaal te
verdienen zijn.
Het is evident dat er klimaatverandering gaande is. Dat ook ons land een steen zal moeten
bijdragen om het tij te keren, ligt voor de hand. De realiteit is evenwel dat het probleem helaas
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niet is opgelost als Nederland zijn beste beentje voorzet.
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Sterker nog, de Nederlandse klimaatinspanningen zullen op globaal niveau een verwaarloosbare
impact hebben. Er wordt evenwel zeven miljard euro extra voor vrijgemaakt komend jaar en er
moet volgens premier Mark Rutte nog meer bij. Het maakt extra geld voor leraren, militairen en
zorgpersoneel niet meer dan een fooi.
De actuele sfeer rond klimaatbeleid doet denken aan de manier waarop politiek en ongekozen
adviesclubs van de zogenoemde overlegtafels probeerden de burger eind 2018 het
klimaatakkoord door de strot te duwen.
Dat het doel niet alle middelen heiligt, bleek toen destijds onrust ontstond in de achterbannen
van VVD en CDA. ’Haalbaar en betaalbaar’ werd vervolgens de nieuwe slagzin waarmee het
kabinet draagvlak voor klimaatregels bij de burger probeerde te verwekken.
Maar dat is anno 2021 al weer uit de mode.
Societykoning en klimaatpaus Ed Nijpels zag zijn kans schoon opnieuw een schijnwerper te
kapen. Haalbaar en betaalbaar zou ’voorbijgaan aan de realiteit’, waarschuwde hij persbureau
ANP na het bekend worden van de klimaatnota. Dat maakte er gelijk een spoedbericht van.
Iedereen doet immers wat.
Ook in de Tweede Kamer werd moord en brand geschreeuwd.
(Ex-)Greenpeace activist en PvdA-Kamerlid Joris Thijssen meende dat ’alle alarmbellen afgaan’.
GL-voorman Jesse Klaver noemde het huidige klimaatbeleid ’schaamteloos’ en zette de huidige
en mogelijk volgende coalitie weg als ’luie optimisten’.
Hoe groter de woorden van Klaver over klimaat, hoe duidelijker wordt dat een stem op GL bij de
afgelopen verkiezingen een verloren stem was. Immers, hij liet voor de tweede keer (!) de kans
schieten om te regeren en zelf het klimaatbeleid te bepalen. Getuigenispolitiek, zou een
voormalig GL-Kamerlid zeggen. En hij zou gelijk hebben.
Nog opvallender was de reactie van de Raad van State, vroeger een bedachtzame adviseur van
het kabinet. Constateren dat het kabinet eigen doelen niet haalt, hoort bij het werk van dit
college, maar in zijn advies van donderdag was zakelijkheid ver te zoeken.
„Er zijn nú extra maatregelen nodig”, tierde het advies, waar het streepje op de u deed verraden
dat activisme zich ook meester heeft gemaakt van de Raad.
„Dat het kabinet demissionair is, ontslaat het niet van de plicht om te doen wat nu nodig is. De
aard en omvang van de klimaatcrisis maken onmiddellijk ingrijpen noodzakelijk”, aldus de club
die wordt geleid door D66-prominent Thom de Graaf.
De geesten moeten worden rijp gemaakt, zoveel is duidelijk. Maar voor wat eigenlijk? En wat
komt er in dat kader van de formatietafel? Een flinke vleesbelasting? Verplichte en kostbare

https://www.telegraaf.nl/watuzegt/383523847/draagvlak-sluitpost-van-klimaatbeleid

2/6

02-11-2021 09:08

Draagvlak sluitpost van klimaatbeleid | Columns | Telegraaf.nl

huis-isolatie? Verboden vliegreizen? De invoering van een kilometerheffing? Nog meer mensen
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in overvolle treinen?

Zodra ’onmiddellijk ingrijpen’ concreet wordt gemaakt, zal blijken dat de klimaataanpak niet
via goede bedoelingen, maar voor een belangrijk deel via de portemonnee en het welzijn van de
belastingbetaler zal plaatsvinden.
Verfrissend was dat verantwoordelijk staatssecretaris Dilan Yesilgöz dit weekend zei dat ze niet
zoveel heeft met het stellen van doelen zonder dat ze weet of die te halen zijn. Zeker omdat iets
als kernenergie bij voorbaat taboe is verklaard in de klimaatkerk.
Als de overheid het onmogelijke besluit na te streven, is het wachten op de volgende Urgendarechtszaak die de democratie opzij zet en de politiek dicteert wat te doen. Geen wonder dus dat
vuur werd gespuwd om de woorden van de VVD-bewindsvrouw: de Urgenda-route bevalt
klimaatfanaten uitstekend.
Bij Yesilgöz’ klimaatnota werd ook een ’beslisnota’ verstrekt, een document dat in het kader van
nieuwe Haagse transparantie openbaar wordt gemaakt en een inkijkje geeft hoe een besluit tot
stand is gekomen. Daarin stond te lezen hoe de ambtenaren van de directie Klimaat op haar
ministerie de bewindsvrouw met hun prioriteiten op pad wilden sturen.
Bij toekomstige maatregelen zouden drie elementen in ieder geval een rol spelen, schreven de
ambtenaren. ’De kosteneffectiviteit van de maatregel’, ’het volume-effect van de maatregel’ en
’het doelbereik van het pakket’.
Daar krabbelde de staatssecretaris nog zelf een vierde element bij: ’maatschappelijk draagvlak’.
Ze moest er haar eigen ambtenaren aan herinneren.

Ondanks alle grote woorden uit Den Haag gebeurt er ondertussen weinig om
klimaatverandering tegen te gaan, legt politiek commentator Wouter de Winther uit in de
nieuwste podcast Afhameren:

AFHAMEREN MET WOUTER DE WINTHER

30 politiek
00:00:00
/ 00:45:34
30
‘Angstige
leidt
tot ellendige
coronawinter’

Gesprek van de dag
Elke ochtend het meest spraakmakende nieuws.
Type uw e-mailadres

Inschrijven
Lees hier ons privacybeleid.

https://www.telegraaf.nl/watuzegt/383523847/draagvlak-sluitpost-van-klimaatbeleid

3/6

02-11-2021 09:08

Draagvlak sluitpost van klimaatbeleid | Columns | Telegraaf.nl

BEKIJK MEER VAN

MENU
Wouter de Winther

HET BESTE VAN DE TELEGRAAF

PREMIUM 30 okt.

De Kwestie

PREMIUM 30 okt.

’Grote meerderheid slaat zich erdoorheen’

PREMIUM 23 okt.

’De mens is flexibel, maar de rek is er uit’

PREMIUM 23 okt.

De Kwestie

’Frans plasticverbod is goede voorbeeld’

De Kwestie

De Kwestie

’Afvragen of milieu hierbij gebaat is’

GERELATEERDE ARTIKELEN

29 okt. Binnenland

‘Angstige politiek leidt tot ellendige coronawinter’

PREMIUM 26 okt. Video

‘Coronapas voor werk en onderwijs kan er gaan
komen’

https://www.telegraaf.nl/watuzegt/383523847/draagvlak-sluitpost-van-klimaatbeleid

4/6

02-11-2021 09:08

Draagvlak sluitpost van klimaatbeleid | Columns | Telegraaf.nl
PREMIUM 25 okt. Columns

Tweedeling corona lijkt onvermijdelijk

MENU

Veilig betalen

Travelin' Water- en Winddichte Jas
Waterdicht & ademend
Membraan 5000mm/3000mvp ademend
Getapte naden
Rekbare buitenstof

€ 89.95

€ 209.95

Bekijk nu

Meer van De Telegraaf Webshop

Nieuws

Sport

Entertainment

Financieel

Vrouw

Lifestyle

Wat U Zegt

Gesponsord

Abonneren

Familieberichten

Service

Apps

Adverteren

De Telegraaf Webshop

Direct adverteren

De Prijsvergelijker

Contact

Mediahuis Nederland sites

Werken bij

Nieuwsbrieven

Lees de krant

Download onze apps

https://www.telegraaf.nl/watuzegt/383523847/draagvlak-sluitpost-van-klimaatbeleid

5/6

02-11-2021 09:08

Draagvlak sluitpost van klimaatbeleid | Columns | Telegraaf.nl

MENU

Lunch Update
Dagelijks tijdens de lunch een update van het belangrijkste nieuws.
Type uw e-mailadres

Inschrijven
Lees hier ons privacybeleid.

© 2021 Mediahuis Nederland B.V., Amsterdam. Alle rechten voorbehouden.
Gebruiksvoorwaarden
Privacy
Cookies
Versie: 2.3.200.244534

https://www.telegraaf.nl/watuzegt/383523847/draagvlak-sluitpost-van-klimaatbeleid

6/6

