Grote betrokkenheid tijdens het Klimaatgesprek in Zwolle
Meteoroloog en weerman Reinier van den Berg trapte het Zwols Klimaatgesprek af door de
wetenschappelijke feiten rond klimaatverandering uiteen te zetten. De ernst van de situatie
werd daardoor nog eens flink onderstreept. Gelukkig bleef het daar niet bij. Op de vraag of
het tij nog te keren is, gaf Reinier het volgende antwoord: ΅Ja, wetenschappelijk gezien is het
mogelijk. Sociaal-economisch gezien is het echter onmogelijk.” Bij de noodzakelijke
veranderingen kan de gedragscomponent niet uitblijven. Als ‘we’ maatregelen met
betrekking op ecologie steevast als tegenovergestelde van het economisch belang blijven
zien, is het onmogelijk de juiste keuzes te maken. Wat zijn de keuzes die we dienen te
maken? Reinier zette vijf pijlers uiteen:
1. Vegetatie: bomen aanplanten en bestaande vegetatie beschermen.
2. Energie besparen: de schoonste energie, is de energie die niet verbruikt wordt.
3. Energie transitie: voor al het overige moeten we inzetten op schone, hernieuwbare
energie.
4. Hergebruik van grondstoffen: “afval bestaat niet”, daarom streven naar circulaire
economie.
5. Eerlijke handel: alleen eerlijke handel is op lange termijn volhoudbaar en op die
manier duurzaam.
Na deze praktische aanbevelingen nam Filip van As, wethouder duurzaamheid het stokje
over. Hij gaf aan dat Zwolle niet alleen het tij kan keren, als het om klimaatverandering gaat.
Echter: elke druppel op de gloeiende plaat helpt. Houd het dus dicht bij jezelf en kijk - met de
aanbevelingen van Reinier in het achterhoofd - wat je zelf kunt doen.
Slechts een klein deel van de bevolking is zich bewust van de invloed van menselijk
handelen op het klimaat. Volgens Matthijs Nijboer, directeur van Natuur en Milieu Overijssel
is dit geen reden om bij de pakken neer te zitten. “We moeten de dynamiek van onderop niet
onderschatten! Als we onze krachten bundelen, kunnen we meters maken, bijvoorbeeld als
het gaat om zonne-energie.”
Bij kennisplatform ‘Duurzaam gebouwd’ zijn ze het daar helemaal mee eens, legt Wietse
Walinga uit. Wat hem betreft zou het nog scherper kunnen dan de wethouder benoemt.
“Iedereen wil duurzaam zijn en een duurzame ambitie vanuit de overheid zorgt voor
duurzame verbindingen tussen inwoners.” Zwolle klimaatneutraal in 2030 is volgens Wietse
een reëele ambitie, waartoe hij de wethouder wil uitdagen.
Na de pauze gingen we met studenten, betrokken inwoners, beleidsmakers, politici en
vertegenwoordigers van groene organisaties in gesprek over de vraag wat er dichtbij huis
moet gebeuren. Een diversiteit aan onderwerpen passeerde de revue. Van waterstofauto’s
tot energiecoöperaties, van kaders door de overheid tot het handelen van de inwoner zelf.
Robert Colijn gaf een inkijkje in de werkwijze van Blauwvingerenergie en Reiné Gadella van
Duurzaam Zwolle rondde het geheel af met een inventarisatie van de manieren waarop de
aanwezigen zich inzetten voor het klimaat.

