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Atsma open voor klimaatsceptici

’Mens niet alleen oorzaak opwarming’

door Edwin Timmer
DEN HAAG, donderdag
Na jaren te zijn genegeerd rond het Binnenhof vinden 
klimaatsceptici ineens een gewillig oor bij de regering.

De opvallende koerswijziging komt van staatssecretaris Atsma 
(Milieu), die, voor hij afreist naar de klimaatconferentie in 
Cancún, eerst deskundigen wil horen die niet per se overtuigd zijn
dat het broeikasgas CO2 uit industrie en auto’s de aardse 
opwarming stuurt.

Bij Atsma’s voorganger ex-minister Jacqueline Cramer (PvdA) was 
zo’n brede blik ondenkbaar. „Ik ben niet van de afdeling dat ik 
alleen de mens als de oorzaak van klimaatverandering zie”, zegt 
Atsma. „Je kunt al die complexe natuurlijke processen niet 
negeren.”

Nog voor de CDA-bewindsman begin december op het vliegtuig stapt, 
wil hij een gesprek met de Nederlandse auteur Marcel Crok, die 
onlangs ’De Staat van het klimaat’ publiceerde. Crok schetst 
daarin tussen onderzoekers een veel feller en fundamenteler debat,
dan de ’consensus onder wetenschappers’, die het VN-klimaatpanel 
IPCC propageert. Atsma komt klimaatsceptici bovendien tegemoet 
door het KNMI te vragen om ruwe data van wereldwijde 
temperatuurgegevens opnieuw tegen het licht te houden.

Opwarmingstwijfelaars klagen dat door verstedelijking talloze 
weerstations te dicht bij gebouwen, vliegvelden of andere 
warmtebronnen staan. Zij meten dus eigenlijk een te hoge 
temperatuur.

Buitenland

PvdA-Kamerlid Samsom riep de staatssecretaris op om het KNMI de 
temperatuurdata in het buitenland te laten opvragen. „Meer inzicht
verkrijgen in de vragen rondom temperatuurmeting is met inbreng 
van het KNMI zeker mogelijk”, verwacht Samsom.

Atsma vindt dat het klimaatpanel IPCC, dat regeringen adviseert om
verregaande klimaatmaatregelen te nemen, de afgelopen jaren 
„slordig werk” heeft geleverd. „Als de input niet deugt, dan is 
het antwoord per definitie niet goed”, zegt hij.

De staatssecretaris steunt in Cancún wel de Europese inzet om de 
uitstoot van broeikasgassen te verlagen. Linkse partijen in de 
Kamer kijken met afgrijzen naar de beperktere CO2-ambitie van 
Atsma dan zijn voorganger Cramer. „We slaan een schertsfiguur”, 
aldus PvdD-leider Thieme, die overigens wel met de 
regeringsdelegatie in het vliegtuig zal stappen naar de Mexicaanse
badplaats.
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