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            november 2019 
 
Klimaat 
 
In Medisch Contact van 21/11 jl. staat een interview met de Brit Andy Haines, voormalig 
huisarts, nu hoogleraar Environmental Change and Public Health. Hij was onlangs in 
Nederland om zijn missie uit te dragen: klimaatverandering vormt mondiaal de grootste 
bedreiging voor de volksgezondheid.  
 
In Buitenhof op 24/11 zit een interessant klimaat interview met Hans Bruyninckx, directeur 
van het Europees Milieuagentschap. Nederland houdt zich niet aan de stikstofnormen. De 
Urgenda zaak over de CO2 doelstellingen voor eind 2020 (25% reductie t.o.v. 1990) en de 
uitspraak van de Raad van State van 29 mei dit jaar over stikstof maken het klimaat en het 
milieu in korte tijd heel urgent. Energie, landbouw en mobiliteit hebben dit najaar ten volle 
de aandacht en volgens Bruyninckx kijkt de rest van Europa hoe Nederland hiermee bezig is. 
Onze universiteiten en kennisinstellingen roemt Bruyninckx. 
 
Er is een Deltaplan nodig voor klimaat, biodiversiteit en mobiliteit. Genoemd worden: 
meer hernieuwbare energie (NL loopt hierop ver achter), meer elektrische auto's (in 
Noorwegen al de helft), meer openbaar vervoer, een Europese vliegbelasting, meer 
plantaardig voedsel, CO2-belasting in de landbouw tot en met begrenzen van de veestapel.  
Interessant is de stelling van Bruyninckx dat we ons voedsel 4 keer betalen.  
Ten 1ste gaat er belastinggeld naar landbouwsubsidie (in de EU 7 jaarbegroting bedraagt het 
gemeenschappelijk landbouwbeleid 37%), ten 2de betalen we ons voedsel in de winkel, ten 
3de betalen we de milieu- en klimaatgevolgen van productie en logistiek, en ten 4de betalen 
we voor de gezondheidsschade van bovenmatige en ongezonde consumptie. 
Deze kijk op voedselkosten geeft extra stof tot nadenken over het klimaat en ons milieu. 

 
Figuur Heidelberg:  
Concentraties stikstofdioxide in Europa 

Figuur KNMI:  
de CO2 uitstoot in Europa 
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Bij de klimaatdoelstellingen wordt onderscheid gemaakt tussen grondgebonden en niet- 
grondgebonden ambities. Dat is te begrijpen aan de hand van het verschil tussen CO2 en 
Stikstof. Stikstof wordt als mest uitgereden of komt vrij in de lucht (wegtransport, stallen, 
e.a.) om vrij kort bij de bron neer te slaan en vraagt dus een grondgebonden benadering. 

Wat betreft de CO2 toekomst: onze staatssecretaris lobbyt voor een uniforme 'vliegtax' 
binnen Europa. Een uniforme CO2-belasting voor de industrie en de landbouwsector zal ook 
bijdragen aan duurzaamheid. CO2-uitstoot is verhandelbaar. Er bestaat een Europees 
Emissie handelssysteem (ETS) waarop in ons land toezicht gehouden wordt door de 
Nederlandse Emissie Autoriteit (NEa). In de ETS-sectoren elektriciteit en industrie wordt 
CO2-uitstoot al vrijwel alleen via de ETS-prijs belast. Deze bedroeg in 2018 gemiddeld 16 
euro per ton. Die prijs zal omhooggaan. Met een uniform meetsystemen en prijsstelling is 
ultiem de CO2-uitstoot te reduceren en een deel van het klimaatprobleem op te lossen.  
 
Is er een gunstig effect op het klimaat als we CO2 binnen Europa verhandelen?  
Of als we, op termijn, CO2 rechten intercontinentaal verhandelen? Wanneer tropisch 
regenwoud in Brazilië gekapt wordt voor landbouwgrond dan kun je redeneren: we betalen 
onze CO2 rechten aan de kleine boeren aldaar zodat ze afblijven van het Amazonewoud, de 
zogeheten longen van de aarde. Dat lijkt geen goed ideeën want daarmee helpen we ze niet 
aan lokaal voedselproductie en een lokale economie. Hen dwingen te verhuizen naar een 
andere plek is geen goed idee.  

Wat betreft de stikstof toekomst kun je dezelfde vraag stellen. 
Is er een gunstig effect op biodiversiteit als we stikstofrechten verhandelen over onze 
landsgrenzen heen, maar wel binnen Europa? Het antwoord is neen, alleen al vanwege het 
antwoord op de vraag: wat voor land willen we doorgeven? In de agrarische sector zullen 
innovaties voor oplossingen gaan zorgen. Daarnaast is een optie voor ambitieuze agrarische 
ondernemers om te emigreren naar Oost-Europa: naar Polen, Bulgarije of Roemenië.  
 
Kort na de oorlog zijn veel boerenzonen en 
dochters geëmigreerd naar Canada, Australië en 
Nieuw-Zeeland omdat er te weinig grond was 
voor een kostwinning als boer en boerin. In de 
jaren 60 van de vorige eeuw kwam het gebruik 
van kunstmest op. De productiviteit per hectare 
kon daarmee drastisch omhoog. Feitelijk hebben 
we nu wederom te weinig grond binnen 
Nederland voor alle ambities als 
voedselproducenten. Emigratie hoeft in deze tijd nauwelijks belemmerd te worden door 
taal, afstand of bereikbaarheid. Dwingen te verhuizen naar elders is geen goed idee. 
 
Wat betreft Europese landbouwsubsidie ontvangt een boer in Nederland 7 % van zijn 
inkomen uit Europese steun. Voor Frankrijk, Ierland en de Oost Europese landen ligt dat 
percentage veel hoger. De door de Europese Commissie gewenste verschuiving van 
landbouwsubsidie naar subsidie voor onderzoek en technologische innovatie is op gang 
gebracht maar gaat langzaam. 
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Bronnen:  
 
https://www.medischcontact.nl/nieuws/laatste-nieuws/artikel/als-de-planeet-onze-patient-was-zouden-we-
zeer-bezorgd-zijn.htm 
https://www.urgenda.nl/wp-content/uploads/Pleitnota-de-Staat-hoger-beroep-28-5-2018.pdf 
https://www.urgenda.nl/actueel/in-de-media/ 
https://www.raadvanstate.nl/uitspraken/@115590/201506170-2-r2/ - toonpersbericht 
https://www.vpro.nl/buitenhof/kijk/afleveringen/2019/Buitenhof-24-november-2019.html 
https://www.nrc.nl/nieuws/2019/10/17/iedere-klimaatdag-onze-jaarlijkse-co2-uitstoot-compenseren-
a3976977 
https://www.emissieautoriteit.nl/onderwerpen 
https://www.cpb.nl/sites/default/files/omnidownload/PB CO2-beprijzing 6 juni 2019.pdf 
https://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG%3A2003L0087%3A20090625%3ANL%3APDF 
https://www.economist.com/united-states/2015/02/12/milking-taxpayers 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


