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Kyoto gered; transitie kan starten.
Nu de Russische regering haar goedkeuring heeft gegeven aan het Kyoto-protocol lijkt dit
akkoord gered. Het protocol om te komen tot afspraken over een wereldwijde aanpak van
het klimaatprobleem is in 1997 tot stand gekomen tijdens de VN klimaatconferentie in Kyoto.
De deelnemende landen spraken af dat zij in de periode 2008 tot 2012 (dus uiterlijk in 2012)
gemiddeld 5% minder broeikasgassen zullen uitstoten dan in 1990.
Nu deze hobbel genomen is, kunnen we echt aan de slag met fundamentele verbeteringen in
de manier waarop wij met het klimaat omgaan. Bij het ministerie van EZ wordt daartoe
ingestoken op ‘transitie’. Een transitie is een structurele maatschappelijke verandering die
nodig is om hardnekkige milieuproblemen op te lossen. Het klimaatprobleem is daar één
van. Energietransitie moet een structurele verandering naar een duurzame energiehuishouding tot stand brengen.
Dat gaat natuurlijk gemakkelijk als zonnepanelen bijna gratis worden aangeleverd. Maar we
moeten hierin van de minister van EZ allemaal onze verantwoordelijkheid nemen.
“Windenergie is geen “free lunch”, zei Brinkhorst begin oktober tijdens een EU Windcongres
in Egmond aan Zee. Maar “Windenergie is alleen mogelijk als ook consumenten de juiste
waarde ervan kunnen inschatten”, vervolgde hij.
Dat zullen die consumenten dan moeten leren. En dan niet van telkens dezelfde bejaarde
ex-wetenschappers die nu genoeg gelegenheid gehad hebben hun kwetsende en van weinig
wetenschappelijk denken getuigende verhalen over windenergie te ventileren. Daar was dat
pre-pensioen niet voor bedoeld.
Het wordt tijd voor hardere tegenacties van organisaties zoals ODE, want windenergie als
meest kosteneffectieve bron van duurzame energie hebben we nu en in de toekomst nog
hard nodig in onze strijd tegen de te hoge CO2-uitstoot. Als we ‘Amersfoort aan zee’ liever
niet willen meemaken zullen we alle zeilen moeten bijzetten. Hoe haalt iemand het in zijn
hoofd om in zulke omstandigheden een oplossing als windenergie bij het grof vuil te willen
zetten?
Cees Bakker
(Meer over transitie op www.duurzameenergie.org, met verwijzingen naar de site van EZ.)

