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Rechtvaardige duurzaamheid
Column

Sybrand Frietema de Vries

H

et aantredend kabinet zal
stappen zetten om de
klimaatopgave voortvarend aan te pakken en de verduurzaming van de samenleving te versnellen. Met verse maatregelen,
doorgeschoven ministers en zelfs
een nieuwe naam: ministerie van
Economie en Klimaat. Jammer dat
economie nog steeds op één staat,
maar goed, beter iets dan niets.
Veel van de maatregelen die de
afgelopen jaren zijn genomen gingen uit van financiële prikkels. En
die stroom geld is steeds meer van
de burgers richting bedrijven gegaan. Miljarden subsidie voor de
biomassa in kolencentrales, miljar-

den aan fiscale vrijstellingen voor
dure hybride leasebakken die zich
verzamelen aan de voet van glimmende kantoorgebouwen. De opslagen die burgers via hun energienota’s betalen zien we deels als winsten terugkeren op de balans van de
zon- en windontwikkelaars.
Nu twee partijen van christelijken huize zitting nemen in dit
kabinet, hoop ik dat ook een ander
geluid dan het gerinkel van geld te
horen zal zijn. Namelijk de roep om
rechtvaardigheid in beslissingen
over verduurzaming. Die stem verstomde meer en meer de afgelopen
twee decennia, zeker onder minister Kamp. De belangrijke vraag is of

CDA en ChristenUnie gaan meebrullen in het koor van de twee andere
partijen (VVD en D66) die alle hoop
vestigen op ‘de markt’. Of dat zij de
rug rechten en een pleidooi houden
voor rechtvaardige duurzaamheid.
De klimaatopgave is groot en
moet in rap tempo worden uitgevoerd. Maar we kunnen als samenleving niet hebben dat een klein
groepje grote bouwbedrijven door
slimme trucs met grote winsten
wegloopt. We kunnen ook niet
hebben dat het rijkere deel van de
bevolking geholpen door forse
subsidies hun huizen verduurzamen
terwijl de minder gefortuneerden
niet die financiële armslag hebben
en daardoor naast de subsidiepot
grijpen.
Rechtvaardigheid gaat verder
dan een weegschaal waar men de
lusten en de lasten tegen elkaar
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afweegt en in euro’s afrekent. Het
gaat om gelijke kansen, het delen
van kennis en taken, om niet-afgedwongen solidariteit, een eerlijk
loon voor laaggeschoolde arbeid,
waardering voor vrijwilligers, respect voor bestuurders.

En die rechtvaardigheid moet niet
alleen gelden in ons land. De gevolgen van klimaatverandering worden steeds schrijnender in grote
delen van de wereld, waar men
minder welvarend is dan in Nederland.
Als we niet oppassen zal de klimaatopgave, als die wordt aangepakt volgens de wetmatigheden van
de markt, langs oude breekpunten
de samenleving splijten. Een rechtvaardig ondernomen aanpak kan
juist burgers, bedrijven en overheden verbinden. Laat dat onze opdracht zijn, laten we daarvoor dit
kabinet op de huid zitten.
Sybrand Frietema de Vries is
deskundige op het gebied van
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