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Plenair Debat
Uitkomst klimaatakkoord
Voorzitter,
Het klimaat verandert. Dat brengt uitdagingen op het gebied van leefbaarheid, landbouw,
voedsel, transport en water. Niemand wil dat de gevolgen van klimaatverandering uit de
hand loopt niemand wil schade door extreme weersomstandigheden. Ik wil dat zeker niet.
Klimaatverandering is een belangrijk vraagstuk. Het roept extreme politieke reacties op. Er is
aan de ene kant een groep die de wetenschappelijke consensus negeert en
klimaatverandering simpelweg ontkent.
En aan de andere kant een groep onheilsprofeten die zegt dat de aarde vergaat en dat onze
levensstijl drastisch op de schop moet. Het liefst nooit meer vliegen, slechts mondjesmaat
vlees eten en elke winterdag een warme truiendag.
Met beide groepen heeft de VVD weinig. En dat geldt ook voor de overgrote meerderheid
van Nederlanders. Nederlanders vinden klimaat wel belangrijk, maar heeft niks met de
alarmisten of ontkenners.
Ze willen er wat aan doen zonder het leven op de schop te gooien. En voorzitter, ze hebben
gewoon gelijk. Niemand hoeft vegetariër te worden, evenmin hoeven we vliegvakanties te
laten en is dagelijks autorijden niet verkeerd.
Nederland en de aarde zijn het meest gebaat bij een nuchter klimaatbeleid.
De VVD is positief over de toekomst. Over innovaties en expertise van Nederland voor de
rest van de wereld.
Klimaatbeleid vraagt om minder uitstoot van broeikasgassen. Klimaat aanpakken betekent
slimme(re) combinaties, belemmeringen wegnemen, oogkleppen af en een brede blik. Ik zie
kansen, want klimaat is meer dan discussiëren over plekje op de ranglijst duurzame energie.
Denk aan hergebruik van grondstoffen. Denk aan recycling waardoor miljoenen tonnen (500
mln) CO2 vermeden worden. Het bijmengen van biobrandstoffen. Innovatieve bedrijven met
de werkgelegenheid voor de toekomst. De omslag in de chemiesector met biomassa als
grondstof in plaats van traditionele olie. De landbouw met al haar mogelijkheden om het
milieu en economie samen te laten gaan. De meest klimaatvriendelijke koe komt uit de
Nederlandse wei.
De Nederlandse tomaat die met minder water geproduceerd kan worden dan elders in de
wereld. Onze kennis van water en ons leven in de rivierdelta is al legendarisch. Sinds jaar en
dag loopt Nederland met het Deltaprogramma voorop om ons te beschermen tegen een
stijgende zeespiegel. Kortom, optimisme, in plaats van doemdenken.
We doen als Nederland veel en in tegenstelling tot de voorgaande kabinetten hebben wij een
serieus klimaatbeleid. Onze doelen voor CO2-beperking zijn ambitieus. Echter, van vandaag
op morgen het hele complete leven omgooien is volgens de VVD niet nodig of wenselijk. De
VVD steunt dan ook de inzet van het kabinet.
De VVD ziet het gesloten Parijs klimaatakkoord als een grote prestatie.

De VVD heeft altijd het belang onderstreept van een mondiale aanpak van
klimaatverandering. Dit klimaatakkoord komt daaraan tegemoet. Ik ben positief over het
akkoord omdat 195 landen – van China, India, de VS en Europa tot aan de kleinste
eilandstaten en ontwikkelingslanden – zich hebben gecommitteerd aan dit akkoord. Europa
was al koploper in de reductie van CO2-uitstoot en het is zaak dat andere landen nu gaan
leveren.
Klimaatverandering houdt zich niet aan landsgrenzen. Alleen internationale afspraken zijn
effectief. Ik heb wel vragen over het proces van ratificatie. Hoe gaat dit nu verder voor
Nederland en Europa? Is de financiering ten behoeve van ontwikkelingslanden vanuit het
akkoord juridisch bindend? Hoe krijgt dit vorm en op welke termijn? Hoe wordt de 100 miljard
samengesteld? En kan de staatssecretaris, in navolging van de minister van Financiën,
nogmaals bevestigen dat de Nederlandse publieke bijdrage uit de OS-gelden komen?
Ik ben verheugd dat het bedrijfsleven een plek heeft gekregen. De VVD wil dat we gaan
sturen op 1 doel; de reductie van broeikasgassen. Dat bereiken we via het effectief beprijzen
van uitstoot. Door een prijskaartje te hangen aan CO2, wordt iedereen uitgedaagd om
efficiënter, schoner en winstgevender te produceren.
De VVD wil een leefbare aarde nalaten. Dat wil ik doen zonder iemand zijn manier van leven
te misgunnen. Zonder iemand te beperken in eigen, vrije keuzes. Want nuchter klimaatbeleid
is positief, laat mensen vrij, het is kosteneffectief en toekomstgericht.

