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UPDATE: GEEN STEUN PVDA EN CDA

Secretaris-generaal EZ Buijink wil af van Nederlandse
klimaatdoelen
7 januari 2010, 17:30 uur | FD.nl

Volgens secretaris-generaal Chris Buijink van het ministerie van Economische
Zaken moet Nederland afstappen van de klimaatdoelen die het kabinet heeft
gesteld voor 2020.
Dit schrijft de secretaris-generaal in het traditionele nieuwjaarsartikel van de hoogste ambtenaar van EZ in het
economisch tijdschrift ESB.
In plaats van ambitieuzere, nationale doelstellingen te hanteren voor reductie van CO2, gebruik van duurzame energie
en energiebesparing, moet Nederland in de pas gaan lopen met de Europese klimaatdoelen en zich richten op
internationale coalities om klimaatverandering tegen te gaan.
Duur WW-uitkering beperken
Het artikel van Buijink staat in het teken van de heroverwegingsoperatie, waarmee het kabinet de overheidsfinanciën
weer op orde wil brengen. De topambtenaar gaat ook in op de arbeidsmarkt voor ouderen. Ouderen moeten volgens
hem worden gestimuleerd om langer blijven werken, onder meer door de duur van de WW-uitkering te beperken.
De hoogste ambtenaar op EZ schrijft zijn nieuwjaarsboodschap op persoonlijke titel. Maar als voorzitter van de Centrale
Economische Commissie (CEC) is hij een belangrijk adviseur van het kabinet. Bovendien bevat het artikel geen
verrassingen voor zijn minister, Maria van der Hoeven.
Extra uitgaven
Buijink stelt dat het realiseren van de nationale klimaatdoelen extra uitgaven vergt. In het kabinetsakkoord is
afgesproken dat in 2020 de CO2-uitstoot met 30% moet zijn verlaagd, 20% van de energie duurzaam moet worden
opgewekt en jaarlijks 2% energie moet worden bespaard. Volgens de secretaris-generaal van EZ moet Nederland de
reductie van CO2 als uitgangspunt nemen en het aan de markt overlaten hoe die het meest efficiënt kan worden
gerealiseerd. Het doel voor de CO2-reductie wil hij terugbrengen naar 20%, het niveau dat binnen de Europese Unie is
afgesproken.
‘Het vergroten van de flexibiliteit in het behalen van de doelstellingen kan een significante verlaging van de kosten van
het klimaatbeleid met zich meebrengen’, schrijft Buijink.
Innovatie
De overheid dient volgens de topambtenaar vooral geld te steken in innovatieve vormen van duurzame energie, die nog
ver van de markt staan. De regeling Stimulering Duurzame Energie (SDE) moet daarvoor op de schop. De subsidies
voor de exploitatie van duurzame energie die nog net niet rendabel is, zoals windenergie, kunnen fors worden verlaagd,
aldus Buijink. Ook dat levert een aanzienlijke besparing op, meent hij.
Geen steun van CDA en PvdA
Het pleidooi van Buijink om de nationale klimaatdoelen los te laten, krijgt geen steun van regeringspartijen CDA en
PvdA. Beide partijen wijzen er op dat de doelen voor duurzame energie en energiebesparing niet alleen bedoeld zijn
om klimaatverandering tegen te gaan. Ze moeten er ook toe leiden dat Nederland voor zijn energievoorziening minder
afhankelijk wordt van olie en gas uit het buitenland, vaak uit regio’s die politiek minder stabiel zijn, zoals het MiddenOosten, of uit landen die hun voorraden fossiele brandstoffen gebruiken als politiek wapen, zoals Rusland.
‘Juist van een secretaris-generaal van Economische Zaken zou je verwachten dat die daar oog voor heeft’, zegt
PvdA-Kamerlid Diederik Samsom. Ook energiewoordvoerder Liesbeth Spies van het CDA vindt dat Buijink op dit punt
‘te kort door de bocht’ gaat.
SDE-regeling met rust laten
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Spies waarschuwt er verder voor de SDE-regeling ongemoeid te laten. ‘De investeringen in duurzame energie
beginnen juist weer van de grond te komen, omdat we investeerders voor langere tijd zekerheid hebben geboden’, zegt
zij. ‘We bewijzen ons zelf geen goede dienst als we nu aankondigen dat we de regeling weer gaan veranderen.’
Samsom noemt het ‘stuitend’ dat Buijink de reductie van de CO2-uitstoot wil terugbrengen naar 20%. ‘Het laatste wat je
moet doen in reactie op de klimaattop in Kopenhagen, is je doelstellingen verlagen. Dan kom je in een spiraal naar
beneden terecht’, aldus de PvdA’er. Spies zegt ervan uit te gaan dat de Europese doelstelling op 30% komt te liggen,
zodra de Verenigde Staten en China ook harde toezeggingen doen. Het CDA-Kamerlid vindt dat de werkgroep klimaat
en energie in het kader van de heroverweging moet nagaan of de reductie van CO2 goedkoper kan, zoals de
topambtenaar van EZ stelt.
Arbeidsdeelname ouderen omhoog
Buijink vindt dat de twintig ambtelijke werkgroepen die het kabinet aan het werk heeft gezet om met voorstellen te
komen om de overheidsfinanciën op orde te krijgen, meer moeten doen dan alleen met bezuinigingen komen.
Lastenverzwaring is volgens hem geen optie. Maar de werkgroepen moeten het terugdringen van het tekort wel
koppelen aan een versterking van het groeivermogen van de Nederlandse economie.
In dat licht is het volgens de topambtenaar ook belangrijk dat de arbeidsdeelname van ouderen verder omhoog gaat.
De relatief hoge lonen voor ouderen zijn daarvoor een sta-in-de weg, stelt hij. Die maken het voor werkgevers
aantrekkelijk om hen met vroegpensioen te sturen. De lange periode waarin ouderen aanspraak kunnen maken op een
WW-uitkering, faciliteert dat, stelt Buijink. Hij wil daarom de maximale WW-duur, 38 maanden, verlagen. Ook voor een
kortdurende periode van werkloosheid, kan volgens hem een bijdrage van werknemers worden gevraagd, bijvoorbeeld
door daarvoor te sparen.
Lees meer over pensioen op FD Selections
Werkgevers op hun beurt, moet worden geprikkeld om te investeren in de inzetbaarheid van hun werknemers, aldus de
secretaris-generaal. Dat kan bijvoorbeeld door de WW-premie te differentiëren, afhankelijk van de inzetbaarheid van
ontslagen werknemers.
Reactie FNV
De vakcentrale FNV voelt er niets voor om de maximale duur van WW-uitkering te verlagen, nadat dit drie jaar geleden
ook al is gebeurd. ‘Ik vind het schandalig dat Buijink zegt dat de WW een aantrekkelijke uittreedroute is voor oudere
werknemers’, zegt FNV-bestuurder Leo Hartveld. ‘Je kiest niet voor de WW. Daar kom je in terecht als je wordt weg
gereorganiseerd.’
Filedruk in 2009 afgenomen door crisis en klimaat 28 december 2009
Berusting overheerst na slap klimaatbesluit 21 december 2009
Bedrijfsleven en oud-politici eisen daadkrachtig klimaatbeleid 16 december 2009
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CDA'er Buijink smijt juist met geld H. Daalder, 7 januari 2010
CDA'er Chris Buijink stelt dat nederland geen voorsprong moet willen in de bestrijding van het klimaatprobleem.
Wat een hypocriete leugen, datzelfde EZ geeft miljarden weg aan CCS, omdat EZ voorop wil lopen met CCS. Er
gaat meer EZ geld naar CCS dan naar de stimulering van duurzame energie. En wind is gratis, ook voor bedrijven.
Nederland heeft juist een grote achterstand. Nederland is de vieze man van de EU, met zijn 5 extra kolencentrales.
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We staan 55ste op de Yale Environmental Prestation Index. Andere landen zijn nu al verder danonze 30% CO2
reductie en hebben doelen van 50% tot 80% reductie Zelfs zijn eigen Rotterdam gaat 50% CO2 reductie halen in
2025 Apeldoorn is zelfs al 100% energieneutraal in 2020, althans daar werken ze aan. 60 andere gemeentes willen
100% halen in de komende 20 tot 40 jaar. Het ergste is nog dat de SG van EZ kennelijk zoveel financiele schade
plant in onze samenleving. - EZ steunt CCS met miljarden, CCS is zo duur dat de energiebedrijven zelf niet eens
willen, tenzij EZ betaalt - EZ hindert windenergie, terwijl dat nu juist verreweg de goedkoopste vorm van CO2
reductie is. Bij een eerlijke energie markt kan het zonder subsidie. Als de NMA ook EZ mocht beoordelen, dan hing
Chris Buijink Wind is gratis, meneer EZ, en een arme wijk, waar de gezinnen samen een windmolen in eigendom
hebben, hebben stroom tegen kostprijs. Ze zijn dan samen ondernemer en worden zo meer zelfredzaam,
bovendien verlagen ze hun woonkosten, juist door duurzamer te worden. Als de inwoners van een wijk hun eigen
windmolen exploiteren in een cooperatie, dan zijn ze ook meteen eigenaar van de duurzame stroom uit die
windmolen, dus hoeven ze daar geen BTW en EB over te betalen. Het is hoog tijd dat Financieen kleur bekent over
het zelfleverigns model. Deze kostenverlagende, duurzame aanpak verhoogt tegelijk de cohesie in een wijk. Dit is
wel ca 400 tot 600 EUR koopkracht per jaar per gezin. Het kabinet is over minder gevallen. Ook woningisolatie geeft
veel meer we
Eerlijk over CO2 M. Meijer, 7 januari 2010
Dit is ook weer de verkeerde kant op. Nederland kan juist een kennis voorsprong opbouwen door veel innovatie te
stimuleren. Eén kant is straffen en de andere kant is belonen, de combinatie levert meestal het beste resultaat.
Kijken naar de vormen van verbeteringen lijkt me duidelijk. Dat kan heel simpel, nu nog worden brommers
uitgesloten van milieumetingen, dus uitlaatgassen van brommers tellen niet mee in vervuiling. Verander de wet en
tel ze met terugwerkende kracht mee en verplicht per direct brommerleveranciers brommers te leveren die schoner
zijn voor het milieu dan motoren al moeten zijn. Dan heb je bijna gratis al een groot aantal procenten te pakken!!
Eindelijk ziet men het licht P. H, 7 januari 2010
Heel goed van de heer Buijink dat hij dit onderwerp van de klimaatrationaliteit aansnijdt. Nederland kan zich de luxe
niet meer permitteren om voor de troepen uit te lopen. Meegaan met de Europese en internationale stroom is
verstandiger en als alle lidstaten in Europa zivch committeren aan haalbare doelen dan krijg je ook draagvlak bij de
bevolking.
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