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Grote woorden, maar niemand pakt rekening op

Aan het begin van de
VN-top bracht De
Telegraaf een inter-

view met klimaathisto-
ricus Rupert Darwall.
Telkens weer, stelt hij,
draaien klimaatconfe-
renties uit op een ge-
vecht tussen westerse
landen en het mondiale
zuiden. Zolang die laatsten
geen geld zien, gaan ze niet
mee in onze klimaatwen-
sen. 

De roep om dollars gaat verder
dan sluwe politici die hun hand
ophouden. Ga er maar aan staan.
We vragen hen in feite om hun
gehele economie te vergroenen,
dijken te bouwen én de kosten te
dragen van weersextremen, die
als vanzelf aan klimaatverande-
ring worden gekoppeld. 

Kijk naar Duitsland, stelt
Darwall. Alleen hun

Energiewende kost al
1000 miljard euro. Hoe
zwaar is dan de finan-
ciële opgave als Azië,

Afrika en Latijns-Ameri-
ka de fossiele veren af-

schudden?
Glasgow gaf voor het

eerst een hint naar die tota-
le kosten. Afrikaanse lan-
den eisten 1300 miljard

dollar per jaar (!) aan klimaat-
steun. Het bedrag klonk zo ab-
surd, en rijke landen reageerden
zo afwijzend, dat Nederlandse
media er amper aandacht aan
besteedden. 

De VS, Canada en de EU willen
zich niet verbinden aan dergelij-
ke bedragen. Sterker, een toezeg-
ging voor financiering van kli-

maatschade, kan worden geïnter-
preteerd als schuldbekentenis. En
dat opent een blik wormen aan
rechtszaken tegen westerse lan-
den wegens historische emissies. 

„In hemelsnaam, draai dit mo-
ment niet de nek om”, oreerde
eurocommissaris Frans Timmer-
mans zaterdag om iedereen aan te
sporen de tekst – zonder één en-
kele financiële toezegging voor
arme landen – te accepteren. „La-
ten we voor hoop zorgen in de
harten van onze kinderen en
kleinkinderen.”

De waarheid is: ook Timmer-
mans beloofde geen dollar extra
voor vergroening, adaptatie en,
eventuele, klimaatellende in zui-
delijke landen. Een wereldwijde
Energiewende is domweg te duur
om westerse kiezers te vragen dat
geld even op te hoesten.
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’D
it opent de
deur voor veel
meer efficiën-
tie”, zegt Jos
Cozijnsen,

specialist in emissiemark-
ten van de Climate Neutral
Group. „Wanneer we als Ne-
derland alle emissiereduc-
tie in ons eigen land willen
regelen, dan zijn de laatste
maatregelen nu eenmaal
erg duur. Diezelfde CO2-
winst zouden we, tegen een
veel lagere prijs, ook in zui-
delijke landen kunnen ha-
len.”

Boekhouding
Het akkoord in Glasgow

over een nieuw marktme-
chanisme voor emissierech-
ten geeft nu de mogelijkheid
om elders behaalde klimaat-
winst toch in de eigen boek-
houding op te nemen. Als
Zwitserland bijvoorbeeld
via een project in Peru het
koken op brandhout (waar-
bij veel CO2 vrijkomt) voor-
komt, mogen zowel de Peru-
aanse als de Zwitserse rege-

ring een deel van die winst
bijschrijven.

Het handelssysteem
stoelt op de gedachte dat el-
ke vermeden uitstoot, waar
ook ter wereld, meehelpt
om de aardse opwarming te
beperken. Voor het klimaat
maakt het niet uit of een ton
CO2 wordt bespaard via een
peperdure subsidie op stek-
kerauto’s in Nederland, of
via de overstap van brand-
hout op aardgas in Botswa-
na. Ook onder het Kyoto-

protocol bestond een derge-
lijk handelssysteem. 

Cozijnsen: „Het is mis-
schien een beetje uit ons ge-
heugen verdwenen, maar
dit hebben we als Neder-
land eerder gedaan. En de
mogelijkheden zijn legio.
Denk aan het afdekken van
vuilstorten tegen methaan-
emissie in Brazilië of het op-
schonen van industrieën in
Azië. Naast Zwitserland zijn
Zweden en Noorwegen er-
mee bezig, en ook Duitsland

toont nu interesse.”
VNO-NCW laat weten blij

te zijn dat er een doorbraak
is voor de handel in emissie-
rechten. ,,Het gebruik van
het marktmechanisme gaat
helpen emissies te reduce-
ren", zegt een woordvoerder
van de ondernemerskoepel.
In het klimaatakkoord van
VVD-coryfee Ed Nijpels is

geen rekening gehouden
met deze buitenlandroute.
Elke sector, van industrie
tot landbouw en van ge-
bouwde omgeving tot ver-
keer, is verplicht binnen on-
ze landsgrenzen een eigen
uitstootverlaging te halen
voor 2030. Het is aan de re-
gering en de Kamer of er ge-
bruik ge-
maakt zal
worden van
de opening
uit Glasgow.

Staatsse-
cretaris Yeş�il-
göz (Klimaat)
noemt het ak-
koord over de
wereldwijde
handel in
CO2-rechten
een „belangrijke afspraak”.
Het is één van de redenen
waarom we de opbrengst
van deze klimaattop „niet
mogen onderschatten”, zegt
de VVD-bewindsvrouw. Op
de specifieke kansen voor
Nederland en de toepassin-
gen van het handelssysteem
kan ze nu nog niet ingaan,
aldus een woordvoerder. 

In het algemeen noemt
Yeş�ilgöz de uitkomst van
een klimaattop „een ver-
snelling, geen eindpunt”.
Zaterdagavond laat, een dag
na de officiële deadline, wis-
ten de bijna tweehonderd
aanwezige landen een ak-
koord te sluiten in Glasgow.
En hoewel er de nodige be-
loftes zijn gedaan, is er ook
sprake van uitstel: volgend
jaar moeten landen terug-

komen met aangescherpte
klimaatplannen om de op-
warming van de aarde per
2100 binnen de perken te
houden. 

Eén van de pijnlijkste uit-
komsten is de tekst over het
verminderen van het ge-
bruik van steenkool voor
opwekking van energie. Aan

de ene kant is
het de eerste
keer in ruim
dertig jaar
klimaatcon-
ferenties dat
fossiele
brandstoffen,
de kern van
het pro-
bleem, in de
tekst staan.
Zelfs de im-

mer kritische milieugroepe-
ring Greenpeace is daarmee
tevreden. 

Ruim baan
Alleen lukte het India,

met op de achtergrond Chi-
na, om in de laatste minuten
de verklaring aan te passen.
Er staat niet meer dat steen-
kool moet worden ’uitgefa-
seerd’ (en dus beëindigd),
maar slechts dat het ge-
bruik moet worden ’ver-
minderd’. Deze ’steen-
koolschwalbe’ betekent
ruim baan voor beide groot-
machten om kolen te ver-
branden. De Britse voorzit-
ter van de conferentie Alok
Sharma schaamde zich voor
de zo late verwatering van
zijn tekst: „Het spijt me vre-
selijk.”

Groen licht voor
’klimaathandel’

Steenkool-
deal
pijnlijke
afspraak

Het klimaatakkoord
van Glasgow maakt
het behalen van on-
ze klimaatdoelen
mogelijk een stuk
goedkoper. In
plaats van alle
emissiereductie in
eigen land te moe-
ten regelen, geeft
Glasgow groen licht
om ook klimaat-
winst uit projecten
in het buitenland
mee te tellen.
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Deelnemers overleggen tijdens
de klimaattop in Glasgow.
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