
 
 

Als het om het klimaat gaat, mag 
geld geen rol spelen 
Kort voor de Tweede Kamerverkiezingen van maart 2017 
waarschuwde klimaatlobbyïst Ed Nijpels (VVD) dat het in de 
verkiezingsdebatten weliswaar niet over het klimaat ging, maar 
dat het ‘klimaatkonijn’ na de verkiezingen nog wel uit de hoge 
hoed zou komen. Volgens de oud-minister van Milieu zou er aan 
het klimaat 50 miljard euro extra moeten worden uitgegeven. 
Hoe en aan wat precies was niet duidelijk, maar dat is gangbaar 
als het over het klimaat gaat. 

Na zeven maanden formeren werd Eric Wiebes (VVD) minister van 
Economische Zaken en Klimaat en die liet meteen weten dat het 
klimaatbeleid 1,5 à 3 procent van de economie per jaar gaat kosten. 
Dat niet meteen alle alarmbellen gingen rinkelen, is 
verbazingwekkend. Want als je dat volhoudt tot 2050 – dan moet 
het bijkans afgelopen zijn met de uitstoot van broeikasgas – heeft 
Nederland helemaal geen economie meer. 

Peperduur gasverbod 
Net zo makkelijk werd in januari van dit jaar in een handomdraai 
nog een extra klimaatbesluit genomen. In de stofwolken van de 
laatste aardbeving in het Groningse Zeerijp besloot de Tweede 



Kamer tot enthousiasme van minister Kajsa Ollongren 
(Binnenlandse Zaken, D66) om op korte termijn alle 
aardgasaansluitingen van nieuwbouwwoningen te verbieden en snel 
te beginnen met het afkoppelen van bestaande woningen. Waarmee 
Nederland een megamiljardenklus op zich nam, waarmee noch 
Groningen, noch het klimaat, noch het milieu is geholpen. Terwijl 
intussen ’s werelds beste gasinfrastructuur wordt afgebroken. De 
schattingen van de kosten lopen in de honderden miljarden, op te 
brengen door de burgers, kiezers, consumenten, belastingbetalers. 

Dat het gasverbod peperduur gaat uitpakken, heeft ook een nuttige 
kant. Eindelijk kwam er een beetje een debat op gang over de 
klimaatkosten van de kabinetten-Rutte. Nederland wil met elk 
volgend kabinet meer gidsland zijn als het om klimaat gaat: gidsland 
in Europa en Europa loodsvis van de wereld. Geld mocht geen rol 
spelen.	

Je kunt de burger een paar keer voor de gek houden  
Zo sluipenderwijs is dat geld nu wel een rol gaan spelen. En dat geld 
heet nu ‘draagvlak’. Uit allerlei onderzoek blijkt dat Nederlanders 
veel minder geïnteresseerd zijn in het klimaat dan lobbyisten als 
Nijpels zouden willen. Ze willen er doorgaans wel geld aan uitgeven, 
maar alleen als het meer oplevert. En je kunt burgers, kiezers, 
consumenten en belastingbetalers wel een paar keer voor de gek 
houden, maar op een gegeven moment hebben ze er genoeg van. Ed 
Nijpels heeft daar overigens maling aan. Die zegt steevast dat 
‘draagvlak de vluchtheuvel is voor bange politici’. Hij is niet de enige 
klimaatlobbyïst die niet zo dol is op democratie. 

En zo kwam er op de laatste dag van oktober 2018 een Kamerdebat 
over het klimaatbeleid van het derde kabinet-Rutte, waarbij het 
eindelijk wel over geld ging. 

Debat werd treurigstemmende spraakverwarring 
Alhoewel. Het was eerder een treurigstemmende spraakverwarring, 
met een actieve rol voor minister Wiebes. En een droevige uitglijer 
van Jesse Klaver van GroenLinks, die dacht zijn collega van Forum 
voor Democratie, Thierry Baudet, de maat te kunnen nemen over 
rekenkunde en meteen zelf een blooper van 126 miljard maakte. 
Want om zulke bedragen gaat het bij het klimaatbeleid. Al heeft 



Nijpels het nu over slechts een paar miljard per jaar. En is Wiebes 
gezakt naar een half procent van de economie per jaar – op termijn 
altijd nog goed voor twee economische crises. 
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Beste jongens en meisjes. Welkom bij de Cito-toets. Welke ernstige rekenfout 
maakte de fractievoorzitter van Groen Links @JesseKlaver in de Tweede Kamer 
gisteravond bij een debat over de kosten van het klimaatbeleid? 
15:29 - 1 nov. 2018 
Intussen is Nederland het klimaatkonijn van de wereld, en 
proefkonijn bovendien. Een groot deel van het beleid leunt op het 
‘afvangen’ van het broeikasgas CO2 van fabrieken, waarna dat gas 
onder de Noordzeebodem wordt gestopt. Het is de struisvogeloptie 
van het klimaatbeleid: er is al veel subsidie in gestopt en het werkt 
nergens. 

 



Welkom in het klimaatgekkenhuis 
Ook een bewezen misser is het subsidiëren van elektrische auto’s. 
Wiebes zei twee jaar geleden dat de 6 miljard die er toen in waren 
gestoken, weggegooid geld waren gebleken, maar gaat er rustig mee 
door. Je kunt een Tesla van 120.000 euro kopen, waaraan de 
Nederlandse staat 70.000 euro meebetaalt. Kolencentrales en 
particulieren kunnen voor een kapitaal aan subsidie krijgen voor het 
stoken of ‘bijstoken’ van hout, terwijl houtstook bewezen het 
allersmerigste is voor gezondheid, milieu en klimaat. Welkom in het 
klimaatgekkenhuis. 
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