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Notulen Regiobijeenkomst Klimaatakkoord Zutphen 

28 mei 2018 

 

Q: vraag (publiek) 

A: antwoord (sprekers) 

R: reactie (publiek) 

 

Algemene sfeer: 

De gemiddelde (aanwezige) Zutphenaar is begaan met het milieu en klimaat, en maakt zich zorgen of 

er in het huidige Klimaatakkoord wel snel genoeg en op de goede manier actie wordt ondernomen. 

Bijna iedereen heeft een vraag, dan wel iets te zeggen aan een van de sprekers. Er wordt dus heel 

actief deelgenomen aan het gesprek door het grootste deel van de bezoekers. Er heerst een 

groepsgevoel vanuit de zaal. Veel mensen zijn boos, bang of gefrustreerd. Tijdens het gesprek blijven 

zowel de sprekers als de bezoekers wel beleefd, en er zijn veel momenten waarop wordt gelachen. 

 

Q CO2 opslag onder de grond voelt eng. Omdat ik hier alleen als geïnteresseerde ben, weet ik 

niet wat daarvoor de argumenten zijn. Het is gevoelsmatig. 

A CO2 opslag in oude gasvelden is niet zozeer eng, maar we moeten ons afvragen of we het 

willen. Het mag alleen als uiterste maatregel. De maatregel is ook vrij kostbaar. Er zijn ook andere 

alternatieven voor CO2, zoals het gebruik in kassen in het Westland. 

R CO2 opslag onder de grond is ook een manier om tijd te winnen. De CO2 zou bijvoorbeeld in 

de industrie gebruikt kunnen worden; aan deze toepassing wordt nog gewerkt. In de glastuinbouw 

kan ook een gedeelte van de CO2 gebruikt worden. In de glastuinbouw is alleen in het voorjaar extra 

CO2 nodig, de rest van het jaar kan deze worden opgeslagen. 

 

Q Een ander alternatief is waterstof. Moeten we ons daar niet op richten? 

A Dat klopt, waterstof heeft heel veel potentie; de vraag niet of maar wanneer. Waterstof kan 

worden ingezet voor verbranding, maar ook voor opslag.. Het is echter een race tegen de klok, 

omdat de techniek op dit gebied nog niet ver ontwikkeld is. Waterstof vormt waarschijnlijk een 

belangrijke oplossing, maar om het Parijs-akkoord te halen, zijn eerst andere oplossingen nodig. 

Daarom zetten we ook in op energiebesparing en duurzame opwekking van energie. Op Europees 

niveau moeten we massaal inzetten op waterstof. 

 

Q Zorgen het Parijs-akkoord en de Europese Unie niet voor genoeg middelen om de 

energietransitie zo snel mogelijk voor elkaar te krijgen? 

A De middelen vanuit Brussel komen traag op gang en zijn voor de korte termijn geen 

oplossing. Wel moeten we basaal inzetten op innovatie en technologie (zoals de ontwikkeling van 

waterstof als brandstof). 
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Q Over circulaire economie: als we actie ondernemen als bedrijfsleven, dan besparen we 

mogelijk tot 60 à 70 % energie, onder andere door te stoppen met aluminium importeren. Dat wordt 

echter niet meegerekend in de nationale doelstellingen. Als oplossingen buiten de grens niet 

meetellen, zijn we niet slim bezig. 

A Alles binnen ons grondgebied telt mee voor de doelstelling, internationale lucht- en zeevaart 

tellen bijvoorbeeld inderdaad niet mee. 

Q Hoort vliegverkeer ook bij mobiliteit? Op dat gebied kan nog veel worden gehaald. 

A Dat klopt. Er wordt bijvoorbeeld onderzoek gedaan naar een elektrolyseproces voor 

synthetische kerosine. Er is dus inderdaad perspectief op een schone luchtvaartkringloop, maar niet 

binnen 5 of 10 jaar. 

R Binnen een decennium slokt het vliegverkeer alle uitstoot op. 

A  Het kabinet probeert een internationale vliegtaks in te voeren, dat is ook al eerder 

geprobeerd. Als het niet internationaal lukt, voert Nederland de taks binnenkort zelf in. 

R Zweden heeft sinds maand een vliegtaks, ze doen het gewoon! We moeten bondjes maken 

met landen als Denemarken en Zweden. De wet was er bij hen binnen een paar weken doorheen. 

A Ook zonder dat het parlement het beslist, kun je zelf voor je reizen compenseren. 

 

Q Over het opslaan van CO2 in gasvelden: gewonnen gas heeft andere scheikundige 

samenstelling dan CO2. Wat gaat dit scheikundig betekenen voor de bodem? 

A Geologen maken zich inderdaad zorgen andere samenstelling en of dit geen ongewenste 

effecten gaat geven.. Men denkt dat het op een stabiele manier kan en dus verantwoord is. Op lange 

termijn reageren gesteentes echter anders. Ik durf dus niet te zeggen dat het helemaal safe is. 

 

Q Over gaswinning: de aardbevingen in Groningen waren van tevoren voorspeld, maar de 

overheid nam het risico. Ik vraag me daarom af: worden wij als burgers niet weer bij neus genomen 

(in het geval van de CO2-opslag)? Ik wil dat overheid luistert naar wetenschappers, dat is toen (bij de 

plannen voor gaswinning) niet gedaan. Er is alleen geluisterd naar economen. 

A Daar kan ik wel inkomen. Wij zitten er als regio anders in, onze verantwoordelijkheid is om 

lokaal krachten te bundelen en te doen wat we concreet kunnen uitvoeren. Ik ben ervan overtuigd 

dat we dingen doen die niet 100% veilig zijn. De drang om met acceptabele oplossingen te komen die 

de samenleving niet radicaal veranderen, kan leiden tot keuzes die niet goed gefundeerd zijn, zodat 

je grote keuzes niet hoeft te maken. Het is een ingewikkeld politiek debat. Luisteren naar 

wetenschappers is goed, maar er zijn heel veel rapporten, en bovendien is de opslag van CO2 

kostbaar. Er is sprake van een crisis omdat we moeten zorgen dat de versnelling van de 

klimaatverandering stopt. We moeten niet paralised zijn by analysis. Dit  dilemma is echt een 

leiderschapsopgave. We proberen naar alle consequenties te kijken, maar we kunnen niet in juli nog 

niks doen omdat we nog niet genoeg wetenschappelijk hebben gefundeerd. 

 

Q In 2015 is niet alleen getekend voor het klimaatakkoord, maar ook voor de 17 Sustainable 

Development Goals. Mijn pleidooi zou zijn om ook te kijken welke effecten enerqiemaatregelen 
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hebben op andere gebieden. Er zijn maatregelen die een positief effect hebben op de andere doelen, 

maar soms is er een afwenteleffect. 

A Ik vind het een goede suggestie dat we in klimaatakkoord aangeven wat de effecten zijn op 

de Sustainable Development Goals. 

 

Q Toen er werd gezegd dat CO2 onder de grond opslaan eng voelt, was het antwoorden dat het 

niet eng is. We moeten ons echter juist richten op dat voelen en dus moet de politiek heel goede 

informatie geven. De energietransitie is een hype geworden, maar veroorzaakt daarmee veel 

onzekerheden. We moeten de transitie planmatig uitrollen. De gemeente heeft een regierol nodig, 

maar wel met goede informatie en veel aandacht daarvoor. Er is een deltaplan nodig vanuit de 

centrale overheid en maatwerk in de regio’s. 

A Vanuit de samenwerking binnen het Gelders Energieakkoord kunnen we zeggen: er is een 

energieke samenleving die veel kennis bevat, en de meest betrouwbare informatie haal je met elkaar 

op. Als informatie in je eigen buurt gaat bewegen en je zelf actief aan de gang gaat, word je 

geïnteresseerd in die informatie en sta je ervoor open. Voer campagnes! In elke wijk wonen 

nieuwsgierige en deskundige mensen, die bereid zijn om informatie voor elkaar te vertalen. Zie de 

samenleving als een samenleving en niet als een mandje consumenten. Het gesprek dat je met elkaar 

hebt, moet op straat- en buurtniveau een plek krijgen. De rol van gemeenten: het land wordt straks 

verdeeld in 30 regio’s waar het klimaatbeleid wordt uitgevoerd. 40% van het beleid wordt daardoor 

lokaal uitgevoerd, dus succes ervan is grotendeels afhankelijk van wat op lokaal gebied gebeurt. 

 

Q Het zijn allemaal woorden, woorden, woorden. Wij zijn een voetbalvereniging aan het 

verduurzamen door van gas los te gaan. We zullen het geïnvesteerde geld binnen acht jaar 

terugverdienen zonder subsidies. De gemeente heeft echter pas in oktober/november tijd om erover 

te praten. Dat soort reacties heeft een remmende werking op goede initiatieven. 

A Gemeenten, provincies en waterschappen hebben afspraken over te behalen percentages 

(van besparing), en ze zullen die initiatieven nodig hebben om hun doelen te halen. Het 

KLIMAATAKKOORD zal daarbij helpen, en gemeentes moet ja zeggen tegen initiatieven. 

R Den Haag moet zorgen voor zekerheid over lange tijd. Op gemeentelijk niveau kun je mensen 

alleen enthousiast krijgen als de rijksoverheid ervoor zorgt dat ze mensen niet in de rug steken.  

R Transparantie is belangrijk. Hoe open is een tafel? Er moet structuur komen, bijvoorbeeld 

door per provincie één of twee mensen af te vaardigen. 

A 30 regio’s moeten met elkaar aan de slag met de landelijke opgave, organiseren van 

draagvlak gestoeld op bestaande regionale verbanden.  

We moeten het beleid dichtbij brengen naar plekken waar je beweging, uitvoering kunt bereiken. 

Dan moeten we ons afvragen: is de gemeente geëquipeerd? Kijk op een concreet niveau. Voorbeeld: 

Zutphen heeft een eigen energieakkoord dat dicht op de landelijke duurzaamheidsdoelstellingen  zit. 

Mensen worden betrokken bij het beleid en kunnen vragen of wij het goed doen. Bestuurlijke 

organisatieprocessen kosten veel tijd. Dat kan soms wel anders, maar je moet soms ook vertragen 

om te kunnen versnellen. Als je heel erg versnelt, organiseer je je eigen weerstand. De situatie in 

Gelderland, waar zes regio’s gewoon begonnen zijn zonder Den Haag, is compliment waard. Dat 
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zouden meer regio’s moeten doen. Hierbij valt op dat kleine en middelgrote gemeenten het beter 

doen dan grote steden. 

 

Q Het Klimaatakkoord lijkt een emotionele carrousel te worden van angst, schuld, 

verplichtingen en allerlei andere dwang. Wat ik lees is: we hebben haast. Om mensen mee te krijgen, 

is schuld aanpraten en angst opwekken niet het beste middel. Behalve de terechte stress is het goed 

om perspectief te beschrijven: wat betekent het Klimaatakkoord voor hoe we straks energie 

besparen? Ik mis een wenkend perspectief dat mensen positief beweegt. 

A Het idee van dit wenkend perspectief wil ik van harte ondersteunen. Als we alleen vertellen 

wat niet meer mag, zijn mensen bang voor waardeverlies. Ze gunnen hun kinderen een minstens zo 

fijn leven als zijzelf hebben. We zijn met elkaar (in het klimaatbeleid) tot een reëel en positief 

toekomstbeeld gekomen waarin we mensen meer waarde aan hun leven kunnen geven. Als we 

vroeger een telefoon van nu hadden gezien, hadden we nooit gedacht dat we daar nu mee om 

zouden kunnen gaan zoals we dat kunnen. We hebben allemaal het vermogen om mee te gaan met 

nieuwe ontwikkelingen. 

R Mijn vraag is voor een deel beantwoord, maar het lijkt me ook nodig om dit wenkend 

perspectief een integraal deel te maken van het Klimaatakkoord. 

A Schuld en angst zijn een volslagen verkeerde invalshoek, en zijn niet de bedoeling van het 

Klimaatakkoord. 

 

Q Ik maak me zorgen om het toenemende aantal particuliere houtkachels. Het verhaal gaat dat 

ze duurzaam en CO2-neutraal zijn. Ze schieten daarom als paddenstoelen uit grond, waardoor er 

steeds meer houtrook in de lucht komt. Uit wetenschappelijke rapporten blijkt echter dat het verhaal 

niet waar is. Houtkachels stoten schadelijke stoffen uit en ook CO2. 

A Houtkachels stoken is eigenlijk biomassa stoken. De nadelen zijn bekend (over het bijstoken 

van biomassa). De vraag is dus: moet je biomassa wel of niet importeren? 

R (Bosbouwer en onderzoeker, gespecialiseerd in biomassa:) Deze mevrouw (zie vorige Q) 

raakt een belangrijk punt. Theoretisch is ten eerste heel veel oppervlakte nodig voor energie uit 

biomassa, maar essentieel is: biomassa is de pure vorm van fossiele brandstoffen. Als je al te veel 

CO2 in de lucht hebt, heeft groene massa niet meer CO2 nodig. Als je minder wilt uitstoten moet je 

wat in het verleden is opgeslagen niet verbranden, zeker geen biomassa, maar ook geen steenkool, 

olie of bruinkool. Aardgas kan misschien wel, want dit veroorzaakt relatief weinig uitstoot. Het maakt 

niet uit in welke vorm je CO2 uitstoot (biomassa of fossiele brandstoffen). Grote streep door 

biomassa dus. Biomassaverwarmingen worden nooit CO2-neutraal, en biofuels ook niet. Alle SDE+ 

subsidie stoppen voor biomassa. (geklap) 

A Biomassa stoken levert een marginale bijdrage aan wat we kunnen oplossen. Wel hebben we 

nu verplichtingen, dus als we op korte termijn biomassa moeten bijmengen, moeten we zorgen dat 

het niet concurrent met voedselproductie. We gaan aan het kabinet adviseren dat het niet bij de 

verplichtingen moet horen. De lijn in het beraad is dat je biomassa niet moet gebruiken voor 

brandstoffen, maar als feedstock voor producten in de olie-industrie, zodat je geen olie hoeft te 

gebruiken. Het kabinet heeft besloten dat er een einde wordt gemaakt aan het bijstoken van 

biomassa in energiecentrales. 
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R Ik ben het eens met de opmerking dat in woonwijken geen houtkachels gestookt moeten 

worden. Naar mijn mening is de essentie van biomassa: het moet reststroom zijn. Als je een 

reststroom omzet in energie is het prima, maar jet moet het niet van de andere kant van de oceaan 

halen. 

A In het Gelders Energieakkoord staat: De Provinciale Staten heeft besloten geen geld te 

stoppen in grootschalige verbranding van biomassa. Tot onze grote verbazing moeten we die 

openhaarden (waarin hout wordt gestookt) meetellen als duurzaam, ook als het hout uit Polen komt. 

We moeten eerlijke informatie hebben over die statistiek, want mensen hebben nu de indruk dat ze 

goed bezig zijn, terwijl ze dat niet zijn. 

R (Platform Houtrook en Gezondheid:) Wij hebben advies uitgebracht aan de overheid: 20 tot 

40 procent van de uitstoot van houtrook komt van particulieren. 

A We kunnen de energietransitie op verschillende manieren regelen: door te subsidiëren, of 

door normering. Wat vindt u: mag overheid aan particuliere woningbezitters, zonder subsidie te 

geven, opleggen om duurzamer te gaan wonen? Stemming: meest ‘ja’. We sluiten dus niet uit dat we 

dwingen tot optreden. 

 

Q We zijn van alles en nog wat aan het doen, bijvoorbeeld van gas los gaan. De energielabels 

lijken we alweer te zijn vergeten. Het gaat alle kanten op. Het moet meer top down worden, want 

iedereen gaat nu met zijn eigen politieke richting actie ondernemen. 

A Moeten we wel zorgen dat het warmtenet in regionaal bezit is? Stemming: iedereen ‘ja’. 

R In het kader van betrouwbare overheid: aan een van de tafels is gesproken over sterke 

verhoging van de energiebelasting op gas, en tegelijkertijd over verlaging van de energiebelasting op 

elektriciteit. Vergeten worden daarmee alle coöperaties die al bezig zijn. Alle Postcoderoos 

businesscases gaan bijvoorbeeld neer door die verlaging. Als je de belasting verlaagt, betrek dan de 

ode bij de Postcoderoos. Alle projecten lopen al, zoals een project voor mensen met lage inkomens 

die zonder investering mee kunnen doen. Haal ze niet onderuit. 

 

Q Eigenaars van woningen die weinig te besteden hebben, kunnen maatregelen voor 

energiebesparing vaak niet betalen. Wat moeten zij doen? Geld dat er niet is, kan niet worden 

uitgegeven. 

A In de Kamer is uitgebreid besproken dat er wordt gezorgd dat de lasten van de 

energietransitie eerlijk worden verdeeld. Het wordt geen inkomensafhankelijk beleid, het 

klimaatbeleid is er omdat het maatschappelijk nodig is. Alle maatregelen, ook de maatregelen die in 

eerste instantie voor het bedrijfsleven zijn, komen uiteindelijk bij burgers terecht. Alle maatregelen 

worden dan bij elkaar genomen en er wordt gecontroleerd of er een eerlijk koopkrachtbeeld is. Zo 

nee, dan wordt het beleid gecorrigeerd. Het is essentieel dat de energietransitie draagvlak heeft. 

 

Q De roze olifant in deze ruimte is naar mijn mening de landbouw. De enorme veeteeltsector 

legt een groot beslag op nationale hulpbronnen, om nog maar te zwijgen over voedseltransport. Dit 

moet worden meegenomen in het Klimaatakkoord. Het Parijsakkoord heeft behalve mobiliteit nog 
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een blinde vlek: de groeiende vlees-, zuivel- en eierenconsumptie. Niet alleen innovatie, maar ook 

gedragsverandering nodig om dit op te lossen. 

A Er is niet voor niets een landbouwtafel, deze is verantwoordelijk voor de reductie van 3,5 ton 

CO2. 

R CO2 is niet het enige probleem, ook de uitstoot van methaan en lachgas is bijvoorbeeld 

belangrijk. 

A (Namens de veeteeltsector:) Ik herken deze discussie, de vraag is: moeten we terug naar 

vroeger? Iedereen wil te eten en we moeten internationaal opereren om dit probleem op te lossen. 

 

Q Ik ben blij met de discussie, maar zie niet veel leeftijdsgenoten (jongeren). In deze zaal zie ik 

niet de toekomst van Nederland, hoe komt dat? 

A Aan vijf van de tafels zitten ook jongerenorganisaties, er is dus wel aan gedacht. 

R Ook dit soort bijeenkomsten moet beter worden aangekondigd, want veel jongeren zijn juist 

bevlogen met onderwerp. 

A Jongeren vinden klimaatproblematiek inderdaad juist belangrijk, dus aan de jeugd ligt het 

niet. 

 

Q (Aan de zaal:) Een verzoek: spreek uw kinderen en kleinkinderen nog eens op dit onderwerp 

aan, het gaat om hun toekomst. 

 

A:  

Het houdt niet op bij deze bijeenkomsten, in het najaar gaan we verder praten over de uitvoering en 

na 1 januari begint de uitvoering! 

Iedereen zal zijn of haar bijdrage moeten leveren. We hebben ‘en en en’ nodig. Én de passie van 

iedereen die hier vandaag aanwezig is, én een wenkend perspectief en een goed verhaal, én actie. 
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