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Vorige maand togen maar liefst 1.700 vertegenwoordigers van decentrale overheden, bedrijfsleven
en maatschappelijke organisaties naar Rotterdam voor een nationale klimaattop. Het initiatief
daarvoor lag bij het Ministerie van Infrastructuur en Milieu. Het doel was gezamenlijk te bepalen hoe
Nederland concreet kan bijdragen aan het in 2015 gesloten Akkoord van Parijs.
Staatssecretaris Dijksma was na afloop opgetogen. Zij noemde de sfeer ‘lief’. Dat bleek ook wel uit de
beelden op het NOS-Journaal waarin de directeuren van Shell en Greenpeace elkaar hartelijk de hand
schudden. Voor een verslag en een duiding van de resultaten verwijs ik graag naar een rapportage
van het bureau Ecofys.
De drie belangrijkste initiatieven zijn (1) De lancering van een CO2 Smart Grid, (2) De transitie van
aardgas naar duurzame warmte en (3) Aan de slag met energiebesparing bij bedrijven.
Het Smart Grid is een netwerk van grootschalige bronnen, buffers en gebruikers van CO2. Bijna dertig
partners uit de markt, de maatschappij en de overheid onderzoeken de komende twee jaar de
mogelijkheden hiertoe. De sleutel daarbij is dat CO2 geen afval is, maar een belangrijke bouwstof in
de circulaire economie, in de eerste plaats voor de glastuinbouw maar ook voor de (bio)chemie,
bouwmaterialen en andere sectoren.
Bijna zeventig gemeenten en twee provincies hebben getekend voor een aardgasvrije gebouwde
omgeving in 2035.
Het bedrijfsleven gaat haar verantwoordelijkheid nemen om energiebesparing onderdeel te laten
uitmaken van de bedrijfsvoering.
Bij veel voorstellen komen bodem en water direct of indirect ter sprake. Ik ben benieuwd of deze
aanknopingspunten voldoende verwerkt kunnen worden in de Omgevingswet. Dat zou beter zijn dan
alle nieuwe onderdelen in een Klimaatwet te benoemen.
Wat zou het leuk zijn geweest als de organisatie Kenny B zou hebben uitgenodigd op de Klimaattop.
Misschien kent u hem wel, van zijn grote hit ‘Parijs’. Met daarin de bekende regels: Praat Nederlands
met me, even Nederlands met me. Dat zou toch een mooie reactie zijn geweest op termen als ‘Bring
Paris home’, ‘CO2 Smart Grid’ en ‘Breakout-sessie’.

