
 

 

Kabinet zet onze welvaart op het 
spel om wereld te redden 
Nederland wil koploper zijn bij het aanpakken van het 
klimaatprobleem. Niet omdat de bevolking van Nederland dat wil, 
want dat blijkt nergens uit. 

Nee, het is de wens van het derde kabinet-Rutte, gesteund door een royale meerderheid van de 
Tweede Kamer en enthousiast aangemoedigd door een omvangrijke klimaatindustrie. Dus 
moet Nederland sneller broeikasgas verminderen dan de rest van de Europese Unie, en die is 
al koploper in de wereld. 

Die zelfgekozen rol als gidsland kost bakken met geld, dat volgens de huidige plannen vooral 
door de burgers van Nederland moet worden opgebracht. Burgers moeten hun huizen voor 
tienduizenden euro’s van nieuwe apparatuur en isolatie voorzien, terwijl zij met hogere 
belastingen en heffingen ook nog eens fors bijdragen aan wat de grote CO2-uitstoters 
(transport, industrie, elektriciteitscentrales) aan maatregelen nemen, zoals het onder de 
Noordzee stoppen van CO2. 
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De Noordzee zit niet aan de onderhandelingstafel, evenmin als de burgers van Nederland, 
zoveel is wel duidelijk. Dus wordt de Noordzee volgebouwd met windmolens en de 
Noordzeebodem volgestopt met koolzuurgas. En ook dat wordt (grotendeels) betaald door de 
burgers van Nederland. 

Nederlandse welvaart staat op het spel 
Helpt het dan ook? Was het maar waar. In Nederland wordt de welvaart op het spel gezet om 
de wereld tegen hoge kosten te redden van klimaatverandering. Als het ombouwen van 
woningen al in de honderden miljarden gaat lopen, dan is het reëel om voor de hele 
klimaatneutrale operatie van het derde kabinet-Rutte uit te gaan van duizenden miljarden 
euro’s. 

En Nederland draagt maar voor 0,4 procent bij aan de opwarming van de aarde, zoals die als 
feit wordt gepredikt. Als de temperatuur op aarde door toedoen van Nederland moet worden 
afgeremd, stelt dat dus bitter weinig voor. Onze duizenden miljarden zijn een cadeau aan de 
wereld, maar de wereld zal er teleurstellend weinig van merken. 

Daar komt nog eens bij, dat als het allemaal lukt met het stoppen van die broeikasuitstoot, dat 
dan de klimaatverandering toch nog minstens vijftig jaar doorgaat. Dat beweer niet ik, maar 
dat zegt de klimaatprofessor Pier Vellinga, en die kent geen twijfel. 

Over het effect van al die dure klimaatmaatregelen bestaat al veel langer twijfel. Zo hadden 
we in Nederland tien jaar geleden de commissie-Veerman, die een Deltaplan adviseerde om 
de dijken te verhogen: die van de Noordzee tegen de stijgende zeespiegel en die van het 
IJsselmeer om meer zoet water te kunnen bergen. 

Met nog wat plannen kwam het op 1,5 tot 2 miljard euro per jaar, ook al omdat Veerman cum 
suis taxeerde dat ons Noordzeewaterpeil een stuk meer zou stijgen dan het Noordzeewaterpeil 
bij België en Duitsland – dat was heel knap van Veerman. Bij de presentatie van zijn rapport 
stonden de bouwers van dijken en de baggeraars handenwrijvend achter in de zaal. Een eeuw 
lang een miljard of wat per jaar aan gegarandeerde cashflow – ja, zo wil iedereen wel 
dijkenbouwer of baggeraar worden. 

Maar de essentie van zo’n Deltaplan is natuurlijk dat je kennelijk weinig vertrouwen hebt in 
al die Nederlandse, Europese dan wel wereldwijde maatregelen om het klimaat in toom te 
houden. Want waarom zou je anders hogere dijken bouwen, die volgens jou nodig zijn om je 
te wapenen tegen een hogere zeespiegel, die (grotendeels) het gevolg zou zijn van een warmer 
klimaat? 



Minder dan druppel op gloeiende plaat 
Wat het ook moge zijn: geld dat we steken in de aanpassing van Nederland aan de kennelijke 
klimaatverandering is een stuk beter besteed dan Nederlands koplopersgeld dat het klimaat 
van de wereld zou moeten redden, maar dat over een eeuw nog steeds minder dan een druppel 
op een gloeiende plaat is. 

Ik schrijf dit terwijl het land net de warmste nacht ooit gemeten in De Bilt achter de rug heeft. 
Als het aan mij ligt, gaan we niet gedwongen van het aardgas af, maar bouwen we huizen en 
gebouwen zoals ze dat al eeuwen rond de Middellandse Zee doen. Als hun weer het onze 
wordt, kunnen we maar beter leven en wonen zoals zij. 

Het kost misschien ook een paar centen, maar dat is dan wel een cadeau aan Nederland zelf. 
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Syp Wynia 

Syp Wynia (1953) is sinds 1997 redacteur van Elsevier Weekblad. Hij 
schrijft columns, commentaren en analyses in Elsevier Weekblad en 
essays in maandblad Juist Magazine over politiek, economie en 
samenleving, dikwijls met een grensoverschrijdende blik. 
Jos Merks 
 
80 REACTIES 
Jos Merks 
Inderdaad, bergen met zo goed als onzinnige maatregelen die 
HEEL VEEL GELD KOSTEN, terwijl er maatregelen zijn, die 
veel dichter voor de hand liggen en GEEN geld kosten zelfs 
onterechte subsidies besparen. Niet alleen beter voor het 
klimaat, maar ook voor het milieu en de gezondheid van de 
mensen. 
a) Onmiddellijk stoppen met Biomassa verstoken in ketels en 
elektracentrales en gewoon GAS gaan gebruiken. Veel schoner 
en 50% van de CO2 ten opzichte van Biomassa. Dat is dus de 
helft minder. 



b) Onmiddellijk stoppen met het stoken van hout en houtpellets 
in de thuisomgeving. Spaart ook hier de helft aan CO2 en 
beperkt de luchtvervuiling aanzienlijk. Geen buren meer die 
ziek worden van de houtstokers, geen burenruzies meer, geen 
klachten meer bij de gemeenten en vooral SCHONE LUCHT. Bij 
het stoken van hout en houtpellets komen namelijk 
verschillende voor de gezondheid gevaarlijke stoffen vrij, 
waaronder het kankerverwekkende fijnstof PM2.5 en kleiner, 
benzeen, PAK's e.d. Je kan er hart- en vaatziekten van krijgen, 
kanker en luchtweginfecties. Let wel SCHOON stoken bestaat 
niet. Het is SMERIG of iets minder smerig. Een beetje kanker 
wil je toch ook niet? 

• Antwoord 
 

 
4 uren geleden 
Bob Fleumer 
Dit alles terwijl nog steeds niet afdoend bewezen is dat CO2 de 
boosdoener is met de 0,04 procent die het deel uitmaakt van de 
atmosfeer. Er is een collectieve waanzin aan de gang die 
broodnodig gestopt moet worden en de schreeuwende milleu 
ridders niet ontvankelijk worden verklaard.  

• Antwoord 
+43 

 
(bijgewerkt)4 uren geleden 
mens erger je niet 
krijg je als de schijndemocratie in feite verworden is tot lobby-
cratie  
al wie over voldoende geld en contacten beschikt heeft een grote 
vinger in de haagse pappot  
aangemoedigd door nijpels en erger, weet het bedrijfsleven, 
onder het mom van groenigheid en werkgelegenheid, de 



belastingbetalers enorme sommen afhandig te maken (IN DEN 
HAAG BETEKENT GROEN UITSLUITEND  POEN) 
in feite is het stemvee monddood  
er is muv. dhr. OMTZIGT  eigenlijk niemand die, tegen de 
groene stroom in,  op de haagse barricaden durft te gaan. 
feitelijk is de gewone hardwerkende veel belasting en premies 
betalende burger MACHTELOOS  
het laatste restje minieme inspraak via een raadgevend 
referendum werd hem/haar zelfs ontnomen    

• Antwoord 
• 3 antwoorden 

+49 

 
(bijgewerkt)4 uren geleden 
Bibo 
Het ziet er naar uit dat de Nederlander zich zover laat 
uitknijpen tot hij geen cent meer te makken heeft en zo tot de 
conclusie moet komen dat alles onzin was. 

• Antwoord 
+26 

 
4 uren geleden 
Cogito ergo sum 
De maatregelen, die het kabinet gaat nemen, zullen niets 
veranderen aan het klimaat. 
Maar een ding staat vast: een aantal grote ondernemingen gaat 
grof geld verdienen over de rug van de Nederlandse burger.  
En het gekke is: die burger gaat zonder morren betalen.  
Komt het doordat het schuldgevoel diep in de calvinistische 
genen zit? 
 

• Antwoord 



• 1 antwoord 
+26 

 
(bijgewerkt)4 uren geleden 
Elena 
Wat een ongelooflijke fraude .  
 
Nou ja , ik ben opgegroeid met een houtkachel in huis , een 
kamer weliswaar.  En met een elektrische boiler.  
 
De rest maar verwarmen met elektrische kacheltjes dan ?  Als 
dat tenminste mag.  
Zo'n warmte wisselaar ding komt bij ons niet in huis.  
Die kan Pechtold in z'n  ..   .  appartement stoppen. 

• Antwoord 
+17 

 
(bijgewerkt)4 uren geleden 
Asmodey 
Een fantastisch realistisch stuk weer van dhr. Wynia, ik hoop 
toch dat die Haagse betweters eens een keer leren luisteren en 
tevens de bevolking alsnog inspraak geven zoals betaamd is in 
een democratie en niet alleen hun vriendenclubjes bedienen. 
Het enige waarmee de kabinetten Rutte 1,2,3 de 
geschiedenisboeken in zal gaan is de uitbuiting van haar 
burgers en het rondstrooien met cadeau's. 
 
 

• Antwoord 
• 1 antwoord 

+28 

 



4 uren geleden 
Gerard Spoelstra 
Hoe bouwen ze dan rond de Middelandse Zee? 

• Antwoord 
• 4 antwoorden 

+2 

 
4 uren geleden 
SHstra 
Uw column is een juist begin van het weekend meneer Wynia , 
dank er voor.  
Ja de deskundig opgeleide politici hebben het beste met ons 
NIET voor , zou ze graag op de HSL willen afvoeren naar 
plekken waar ze geen schade doen. 
Meneer Wynia , gister besloten we ons vrijstaande huis wit te 
schilderen , helpt tegen de hitte in huis maar niet tegen het 
saaie als maar hetzelfde hete zomerweer. 

• Antwoord 
+8 

 
(bijgewerkt)4 uren geleden 
Dreamteam 
Dit kabinet voert een suïcidaal beleid, de tuinders van grote 
kassencomplexen zouden dolblij zijn, indien onze overheid ze 
gratis CO2 (koolzuurgas) zou gaan verstrekken om dit aan de 
planten aan te bieden. 
De planten gaan hier namelijk veel sneller van groeien en zetten 
dit weer om in O2 oftewel zuurstof, welk een licht heeft toch 
bedacht om dit in de bodem op te slaan? misschien dat dit 
handig zou zijn geweest om dit te doen in gas wingebieden, 
zodat de bodem niet verzakt, (aardgas eruit koolzuurgas erin) 
maar verder is dit toch wel de domste hersenspinsel, die er ooit 
bedacht is. 



Dat het klimaat aan verandering onderhevig is, dat is een vast 
gegeven wat al bestaat zolang deze planeet bestaat, onze fossiele 
brandstoffen (steenkool, bruinkool, olie en aardgas) zijn daar de 
stille getuigen van, het fossiel van de maashagedis geeft ook al 
aan dat hier ooit ook een tropisch klimaat was. 
Dit alles komt door verscheidene factoren, we kennen ijstijden 
en warme periodes op aarde, de intensiteit van de zonnevlam is 
daar mede debet aan, in de warmere periodes is die intensiteit 
duidelijk verhoogd! 
Dat valt van de CO2 duidelijk niet te zeggen, maar mogelijk 
verwart men CO2 en CO, wat een waanzin! 

• Antwoord 
• 1 antwoord 

+29 

 
4 uren geleden 
langfrans 
Zegt Syp Wynia, de roepende in de woestijn! 
Blijf roepen Syp!!! 

• Antwoord 
+20 
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https://www.elsevierweekblad.nl/opinie/blog/2018/07/laten-we-ons-aanpassen-aan-het-
klimaat-

141030w/?utm_source=TripolisDialogue&utm_medium=nieuwsbrief&utm_term=&utm_con
tent=elsevierdagelijks&utm_campaign=els_28jul18  


