De Verslaving
We zijn verslaafd aan fossiele energie. Na dit eerst te
ontkennen, volgt de volgende fase van de verslaafde:
zoeken naar excuses om door te gaan op de heilloze
weg. Net als de roker die telkens weer uitstelt. Wat zijn
de meest voorkomende uitvluchten?
Klimaatmaatregelen zijn onbetaalbaar
Volgens Baudet en Bolkestein bedragen de kosten honderden
tot duizenden miljarden. Bronnen worden daarbij niet
gegeven. Ons CPB en PBL gaan uit van 1,6-1,9 miljard per jaar
tot 2050. Het gaat om additionele kosten en dus tot 2050 om
ruwweg 30 x 2 = 60 miljard euro totaal. Twee miljard per jaar
is peanuts vergeleken onze Rijksbegroting van circa 300
miljard. In 2018 was ons begrotingsoverschot 11,8 miljard.
Of, deel de 2 miljard per jaar door het aantal Nederlanders.
Dit komt neer op iets meer dan 100 euro per inwoner per jaar.
Onbetaalbaar?
Klimaatmaatregelen zijn niet nodig als je bomen gaat
planten
Deze zomer kwam een Zwitsers onderzoeksteam met ‘goed
nieuws’. Als je 1 miljard ha bomen plant dan kun je daarmee
klimaatverandering tegengaan. Er zou ook voldoende ruimte
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zijn om die 250 miljard bomen te planten (1 ha = 250 bomen).
Hier klampt de verslaafde zich aan vast. Een strohalm, als je
beseft dat we de afgelopen jaren ongeveer 0,5 miljard ha bos
zijn kwijtgeraakt door vooral (moedwillige) bosbranden voor
veevoer, palmolie en biobrandstoffen. Het Zwitsers onderzoek is theorie. In de praktijk zou het al heel wat zijn als we de
teloorgang tegen zouden kunnen gaan.
Klimaatmaatregelen zijn onwenselijk
Op elke maatregel valt wel wat af te dingen. Sommigen vinden
windmolens lelijk of klagen over lawaai, net als bij warmtepompen. Wanneer omwonenden hebben kunnen meedenken
of zelfs kunnen meeprofiteren, blijkt de weerstand heel wat
minder. Maar wanneer je besluit dat je van fossiel af wilt, dan
zitten daar ook consequenties aan vast. Je kunt niet ‘hebben en
tegoed houden’, een treffend spreekwoord.
Klimaatmaatregelen zijn een hobby van de linkse kerk
Hoe komt het toch dat milieu en klimaat zo’n weerstand vindt in
rechtse kringen over de hele wereld? De meeste kosten-batenberekeningen laten zien dat milieumaatregelen maatschappelijk winstgevend zijn. Niet toevallig komen de kosten vaak te
liggen bij diegenen die hebben geïnvesteerd en geld verdienen
waar veranderingen nodig zijn. En deze zijn meestal behoudend
en politiek rechts. Ze gaan liever door met hun verdienmodel,
vervuilend of niet. Op dit moment telt onze wereld 65 miljoen
vluchtelingen. Sommige delen van de wereld zullen onleefbaar
warm worden. Die mensen moeten ergens heen! Net als meer
dan de helft van de wereldbevolking die wonen in rivierdelta’s,
zoals onze Randstad. Veel van die gebieden, waar ook de meeste
economische activiteiten en landbouw plaatsvinden, zullen
opgegeven moeten worden. Politiek rechts zou dan ook juist
vervent voorstander van klimaatmaatregelen moeten zijn.
De verslaafde is er slecht aan toe, realiseert zich dat, verzet
zich, maar er is niet veel tijd meer om af te kicken.
Johan (Dwar)Sliggers

