Innovatief Lessenpakket
Docentenhandleiding

Manon Walthie, student ILS-RU

2011

Inhoud
Inleiding .................................................................................................................3

Overzicht debatvaardigheden .......................................................................................4

Les 1 Milieu als maatschappelijk probleem .......................................................................5
Les 2 Maatschappelijke ontwikkelingen ...........................................................................7
Les 3 Tegengestelde belangen ......................................................................................9
Les 4 Tegengestelde belangen .................................................................................... 12
Les 5 Gemeenschappelijk oplossen ............................................................................... 14
Les 6 Gemeenschappelijk oplossen ............................................................................... 16

Toets ‘Debat Gaslands’ ............................................................................................. 18

Opdrachtvellen voor leerlingen ................................................................................... 22
Les 3 Tegengestelde belangen ................................................................................. 22
Les 4 Tegengestelde belangen ................................................................................. 30
Les 5 Gemeenschappelijk oplossen............................................................................ 31
Les 6 Gemeenschappelijk oplossen............................................................................ 55
Toets ‘Debat Gaslands’ .......................................................................................... 56

2

Inleiding
Deze docentenhandleiding dient als leidraad voor de te geven lessen. Het precieze verloop van de
lessen is te vinden in de lesformulieren 1 die voor de verschillende lessen zijn samengesteld. Op deze
formulieren is ook te vinden welke bordschema’s er tijdens de lessen gehanteerd dienen te worden.
In deze handleiding is er met name aandacht voor de zaken die niet of onvoldoende uitgebreid aan
de orde komen in de lesformulieren en voor die onderdelen van de les die wel in de lesformulieren
genoemd worden, maar waarbij een nadere toelichting verhelderend kan werken.
Omdat het gaat om een innovatief lessenpakket, waarbij het aanleren van debatvaardigheden
centraal staat, wordt er eerst een overzicht gegeven van de verschillende vaardigheden die in de te
geven lessen aangeleerd dienen te worden. In de lesformulieren zijn de activiteiten van de
leerlingen die slaan op deze debatvaardigheden dikgedrukt.
Vervolgens wordt er per les een overzicht gegeven van de volgende zaken: lesonderwerp,
lesdoelstellingen, de verwachte ofwel aangenomen beginsituatie en de aandachtsrichter. Daarna
wordt kort aangegeven welke materialen de docent dient mee te nemen. Ook wordt besproken
welke stof uit de reader wordt behandeld, zodat de docent zich gericht kan voorbereiden. Om het
doel van de les niet uit het oog te verliezen, wordt vervolgens nog eens kort aangestipt waar de
docent speciale aandacht voor dient te hebben. Een volgend belangrijk onderdeel van de
docentenhandleiding is de uitleg die gegeven moet worden bij de verschillende opdrachten. Een
correcte en duidelijke uitleg is immers van groot belang voor het slagen van de les. De handleiding
van iedere les wordt afgesloten met het huiswerk dat leerlingen dienen te maken voor de volgende
les.
In het toetsplan, dat te vinden is in de beschrijving van het lessenpakket 2, is nadere informatie te
vinden over het toetsen van de leerlingen naar aanleiding van de gegeven lessen. Er zijn echter een
aantal wijzigingen aangebracht in de oorspronkelijke planning van de toets; dit wordt vanzelf
duidelijk wanneer Toets ‘Debat Gasland’ in dit document wordt bekeken.
Nadat er is ingegaan op de toets, wordt dit document afgesloten met de opdrachtvellen voor
leerlingen. Hiervan wordt gebruik gemaakt tijdens les 3 t/m 6 en de toets. In de beschrijvingen van
deze lessen, wordt er dus ook naar de opdrachtvellen verwezen door middel van (zie bijlage).
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Lesformulier Milieu Les 1 t/m 6
Lessenpakket Manon Walthie
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Overzicht debatvaardigheden
Vaardigheid
Redeneren
Structureren/analyseren
Argumenteren
Kritisch luisteren
Argumenten weerleggen
Presenteren
Stellingen maken
Jureren

Les 1
X
X

Les 2
X
X

X

X

Les 3
X
X
X
X
X
X

Les 4
X
X
X
X
X

Les 5
X
X
X
X
X
X
X

Les 6
X
X
X
X
X

Toets
X
X
X
X
X
X
X
X
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Les 1 Milieu als maatschappelijk probleem
Lesonderwerp:
Milieu als (internationaal) maatschappelijk probleem.
Lesdoelstellingen:
Leerlingen kunnen milieuproblemen op lokaal en nationaal niveau, maar ook in Oost-Europa en
ontwikkelingslanden als zodanig herkennen en benoemen (O) en kunnen in eigen woorden uitleggen
waarom het milieu als een maatschappelijk probleem wordt gezien (B).
Verwachte of aangenomen beginsituatie:
Leerlingen hebben zelf te maken met allerlei aspecten van het milieu; deze worden gebruikt als
uitgangspunt van de les. Daarnaast zijn leerlingen bekend met zaken als het broeikasprobleem en
een stijgende zeespiegel; informatie hierover zal echter voor hen niet helder en eenduidig zijn,
juist omdat er zo veel over gesproken wordt en de meningen van wetenschappers verdeeld zijn.
Deze zaken kunnen echter wel gebruikt worden om duidelijk te maken dat milieuproblemen vaak
grensoverschrijdend zijn en bovendien in ieder land verschillende consequenties kunnen hebben.
Aandachtsrichter:
Het vragen aan leerlingen op welke manieren zij zelf in contact komen met het milieu en hoe zij
zelf bijdragen aan het verbeteren dan wel verslechteren hiervan.
Meenemen:
-

reader
stift
grote vellen papier (voor iedere groep één)

Te behandelen stof uit de reader:
-

H1.1, H1.4 t/m H1.6
H4.1

Speciale aandacht besteden aan:
-

het definiëren van ‘milieu’ als een maatschappelijk probleem
aanleren vaardigheden (zie overzicht)

Uitleg stof uit de reader:
Voorbereiden van enkele voorbeelden van milieuproblemen, zodat de term milieuprobleem ‘body’
krijgt. Deze behandelen van lokaal, naar nationaal, naar Oost-Europa naar ontwikkelingslanden. Dit
kan grotendeels op basis van de reader, maar voor voorbeelden van actuele milieuproblemen zal
gebruik gemaakt moeten worden van internet.
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Uitleg opdracht:
‘Op het bord hebben we nu de kenmerken van een maatschappelijk probleem schematisch
opgenomen. Ik verdeel jullie dadelijk in groepen van drie à vier en iedere groep krijgt een groot
vel. Op dit veel neem je het bordschema over. Vervolgens ga je met behulp van je boek invulling
geven aan het schema. Je bepaalt dus eerst wat hier precies het maatschappelijk probleem is en
vervolgens ga je in hoofdstuk 1 op zoek naar de juiste informatie om de vier kenmerken handen en
voeten te geven. Zet in het schema ook duidelijk in welke paragraaf of paragrafen je deze
informatie hebt gevonden. Jullie hebben een klein kwartier de tijd voor deze opdracht, daarna wil
ik van jullie horen wat je hebt gevonden’.
Verdeel de klas vervolgens in groepjes van 3 à 4 leerlingen.
Huiswerk:
Lees paragraaf 1.3 en 1.5 en evt. paragraaf 4.1 (Milieuproblematiek in Oost-Europa) en paragraaf
4.2 (Milieuproblematiek in ontwikkelingslanden).
Iedere leerling krijgt de opdracht om (afhankelijk van de groepsgrootte) alleen, in duo’s of trio’s,
één van de maatschappelijke oorzaken van milieuproblemen onder de loep te nemen. Zij moeten
ten eerste uitzoeken wat deze maatschappelijke oorzaak (uitputting, aantasting of verontreiniging)
precies inhoudt. Daarnaast krijgen zij ook een gebied (een bepaald gebied in Nederland, Nederland
als land, Oost-Europa of een ontwikkelingsland) toegewezen. De leerlingen moeten zoveel mogelijk
informatie over de maatschappelijke oorzaak in het toegewezen gebied zoeken op internet en ook
op zoek gaan naar ten minste één concreet voorbeeld van een milieuprobleem dat hierdoor
veroorzaakt wordt. Alle gevonden informatie moeten ze goed doornemen, kort samenvatten en
meenemen naar de volgende les.
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Les 2 Maatschappelijke ontwikkelingen
Lesonderwerp:
Maatschappelijke ontwikkelingen als oorzaak van milieuproblemen.
Lesdoelstellingen:
Leerlingen kunnen het ontstaan van milieuproblemen op lokaal en nationaal niveau, maar ook in
Oost-Europa en ontwikkelingslanden, verklaren vanuit maatschappelijke ontwikkelingen (B).
Leerlingen kunnen vervolgens concrete voorbeelden geven van maatschappelijke ontwikkelingen die
milieuproblemen veroorzaken; zij classificeren deze maatschappelijke ontwikkelingen op basis van
de vier invalshoeken (T).
Verwachte of aangenomen beginsituatie:
Leerlingen begrijpen dat milieuproblemen vaak veroorzaakt worden door maatschappelijke
ontwikkelingen, zoals het ontstaan van de industriële samenleving, maar zij kunnen dit nog niet
uitleggen in hun eigen woorden of voorbeelden hiervan geven. Leerlingen zijn bekend met de vier
invalshoeken en hebben deze al vaker gebruikt om problemen te analyseren.
Aandachtsrichter:
Filmpje over milieuproblemen. Mogelijke filmpjes zijn:
Global warming / klimaatverandering (aandacht voor de wereld en Nederland)
http://www.youtube.com/watch?v=lYx1-eQ6ltE
India: strijd tegen klimaatverandering (aandacht voor ontwikkelingslanden)
http://www.youtube.com/watch?v=FaYMhwsLBfM
Meenemen:
-

reader
stift
filmpje moet op Teletop of usb-stick staan

Te behandelen stof uit de reader:
-

H1.3 en H1.5 t/m H1.7
H4.1 en 4.2

Speciale aandacht besteden aan:
-

de maatschappelijke ontwikkelingen die ten grondslag liggen aan het probleem ‘milieu’
aanleren vaardigheden (zie overzicht)
nog iets?

Uitleg stof uit de reader:
Definities geven van de termen milieu en milieuprobleem. Kennis hebben van uitputting, aantasting
en verontreiniging. Deze maatschappelijke problemen kunnen koppelen aan verschillende vormen
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van milieuproblemen. Voorbeelden kunnen geven van de verschillende vormen van milieuproblemen
(denk aan klimaatverandering, verzuring, vermesting, verspreiding, verwijdering, verstoring van het
woon- en leefklimaat, verdroging en verspilling). Voorbeelden kunnen geven van deze
milieuproblemen en deze milieuproblemen kunnen koppelen aan maatschappelijke ontwikkelingen
op lokaal niveau, op nationaal niveau, in Oost-Europa en ontwikkelingslanden.
Uitleg opdracht 1:
Jullie hebben allemaal individueel, in duo’s of in trio’s informatie opgezocht over drie schadelijke
ingrepen (uitputting, aantasting en verontreiniging) in een regio in Nederland, op nationaal niveau,
in Oost-Europa of in een ontwikkelingsland. Al deze schadelijke ingrepen worden veroorzaakt door
maatschappelijke ontwikkelingen. Jullie maken groepjes van drie leerlingen waarbij jullie alle drie
een andere schadelijke ingreep bestudeerd hebben. Vervolgens beredeneer je voor iedere
schadelijke ingreep dat deze daadwerkelijk wordt veroorzaakt door maatschappelijke
ontwikkelingen. Je bedenkt ook om welke maatschappelijke ontwikkelingen het dan precies gaat.
Uitleg opdracht 2:
Jullie maken groepjes van vier leerlingen waarbij jullie alle vier dezelfde schadelijke ingreep
bestudeerd hebben in een ander gebied. Dus bijvoorbeeld: in een groepje zitten vier leerlingen die
naar verontreiniging gekeken hebben. Daarvan heeft één iemand in een regio in Nederland, één
iemand op nationaal niveau, één iemand in Oost-Europa en één iemand in een ontwikkelingsland
naar informatie gezocht. Vervolgens analyseer je de informatie van jullie alle vier één voor één met
behulp van de invalshoeken. Je kijkt vanuit de sociaal-economische, politiek-juridische en sociaalculturele invalshoek en schrijft kort op wat belangrijk is uit vanuit deze invalshoeken. Als je dit bij
de informatie van jullie alle vier hebt gedaan, maak je gebruik van de veranderings- en
vergelijkende invalshoek om ze met elkaar te vergelijken. Jullie krijgen hier ongeveer een kwartier
de tijd voor, dan moet het af zijn en gaan we bespreken wat jullie is opgevallen’.
Sturen in het vormen van groepjes, omdat het mogelijk is dat eenzelfde groep twee keer gemaakt
kan worden.
Huiswerk: lees hoofdstuk 2 door t/m pagina 30. Morgen gaan we een rollenspel spelen. In dit
rollenspel gaan jullie in groepen voor jullie eigen belangen opkomen en om zo goed mogelijk je rol
te kunnen vervullen, is het nodig dat je de weet wat er in het boek staat.
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Les 3 Tegengestelde belangen
Lesonderwerp:
Tegengestelde belangen als kenmerk van milieuproblemen.
Lesdoelstellingen:
Leerlingen kunnen de tegengestelde en gedeelde belangen van werkgevers, werknemers, boeren,
consumenten en milieuorganisaties die een rol spelen bij milieuproblemen onderscheiden (B) en
vertegenwoordigen (T); zij delen de argumenteren daarbij in op basis van de vier invalshoeken (A).
Verwachte of aangenomen beginsituatie:
Leerlingen zijn zich ervan bewust dat rekening houden met het milieu financiële consequenties
heeft, maar hoe dit in de praktijk uitwerkt, kunnen zij moeilijk inschatten. Leerlingen zijn wel
bekend met de verschillende actoren en zij kunnen wel beredeneren welke belangen zij ieder
hebben. Bovendien zij leerlingen bekend met de vier invalshoeken; hoe deze echter uitwerken in dit
specifieke geval zal met ze doorgenomen moeten worden.
Aandachtsrichter:
Inleidend verhaal over de casus die deze les wordt behandeld en waarin tegengestelde belangen
centraal staan.
Meenemen:
-

reader
stift
opdrachtvellen met toelichtingen over de rollen voor leerlingen (zie bijlage)
opdrachtvellen met toelichtingen over de rollen voor de docent zelf
stopwatch

Te behandelen stof uit de reader:
-

H2

Speciale aandacht besteden aan:
-

de tegengestelde belangen van de verschillende actoren die betrokken zijn bij het probleem
‘milieu’
aanleren vaardigheden (zie overzicht)
zorgen dat leerlingen zich inleven in hun rol; op basis van de verstrekte informatie dienen
zij zelf verder na te denken over de belangen wensen die zij hebben én de manier waarop
zij dit doel het beste kunnen bereiken

Uitleg stof uit de reader:
De belangen van werkgevers, werknemers, boeren, consumenten en milieuorganisaties
verduidelijken. Benadrukken dat alle actoren, behalve de milieuorganisaties, met name
economische belangen hebben.
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Uitleg opdracht:
‘We gaan vandaag een rollenspel doen. Jullie worden dadelijk verdeeld in zes groepen. De vijf
actoren die we net besproken hebben worden vertegenwoordigd en de zesde rol is die van de
gemeente. De gemeente heeft de beslissende rol. De casus is als volgt:
Op de St. Pietersberg in Maastricht is er een hondenlosloopgebied waarover ingewikkelde
belangentegenstellingen zijn ontstaan. De volgende actoren zijn hierbij betrokken:
-

een makelaar die op het terrein een woonwijk wil bouwen (werkgever);
werknemers van het makelaarskantoor en van verschillende andere organisaties die veel
werk overhouden aan het bouwen van de wijk (werknemers);
een boer die zijn weilanden met schapen en koeien wil uitbreiden (boeren);
hondenbezitters uit de omgeving die het hondenlosloopgebied willen behouden
(consumenten);
Natuurmonumenten die het gebied wil opkopen, zodat het gebied als natuurgebied hersteld
kan worden (milieuorganisatie);
de gemeente Maastricht; deze heeft het hondenlosloopgebied in beheer, heeft de
zeggenschap over het bestemmingsplan en het eventueel wijzigen hiervan en zij neemt
uiteindelijk de beslissing over wat er met het gebied gebeurt (beslisser).

Iedere groep is een actor en krijgt wat algemene informatie en informatie over de eigen rol. Je
krijgt informatie over je belangen en aanknopingspunten om ervoor te zorgen dat je je zin krijgt.
De informatie van de andere groepen krijg je niet te zien en zij die van jou dus ook niet. Zorg
ervoor dat je tijdens de voorbereiding goed nadenkt over de manier waarop je je doel het beste
kunt bereiken. Daar hoort dus ook bij dat je nadenkt over de belangen van anderen en de manier
waarop zij dit proberen te bereiken. Zorg er vervolgens voor dat je tijdens het spel je informatie
goed en op het goede moment inzet. Het is daarbij van groot belang dat je je informatie
structureert met behulp van de invalshoeken, omdat dit een duidelijk beeld geeft van de invalshoek
die jij als actor hebt. De gemeente heeft zelf ook belangen en aangezien de andere vijf actoren
afhankelijk zijn van de beslissing van de gemeente is het dus van belang de gemeente te overtuigen
van jouw standpunt. Jullie krijgen ongeveer 8 minuten om je voor te bereiden op het rollenspel’.
Groepen maken, de rollen verdelen en de benodigde informatie uitdelen. De benodigde informatie
is te vinden onder het hoofdstuk Opdrachten voor leerlingen. Wanneer de leerlingen hun
argumenten hebben voorbereid en hebben gestructureerd, kan het rollenspel beginnen. Hiervoor
zijn nog enkele instructies over de structuur van belang.
‘Iedere actor, behalve de gemeente, krijgt een halve minuut om de gemeente te overtuigen. Nadat
iedere actor aan de beurt is geweest, mag de gemeente vragen stellen aan de actoren, om op die
manier meer informatie te krijgen. De gemeente krijgt hiervoor maximaal 3 minuten. Vervolgens
vindt er een debat plaats tussen alle actoren. Wanneer je iets wil zeggen sta je op om dit duidelijk
te maken. De voorzitter (dat is de docent) beslist wie er mag spreken; dit wordt gebaseerd op wie
het eerste ging staan en hoeveel spreektijd de verschillende actoren al gehad hebben. Zorg er dus
voor dat je je spreektijd goed benut. In totaal zal het debat ongeveer een kwartier duren. Na afloop
van het debat beslist de gemeente onmiddellijk waar zij voor kiest’.
Vervolgens krijgen de actoren dus om de beurt een halve minuut, daarna krijgt de gemeente drie
minuten om vragen te stellen. Na afloop van het vragenrondje kan het debat starten. Het is van
belang dat de tijd goed wordt bijgehouden en dat er tijdens het debat wordt bijgestuurd wanneer
één of enkele actoren teveel spreektijd opeisen.
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Huiswerk voor de volgende les:
Lees paragraaf 5.3.
Iedere leerling (op één of twee na) krijgt individueel of in duo’s de opdracht van één van de tien
politieke partijen die in de Tweede Kamer zijn vertegenwoordigd op te zoeken wat de standpunten
aangaande milieu zijn. Deze standpunten worden naar één of twee van de leerlingen opgestuurd,
zodat deze een overzicht kunnen maken van de standpunten van alle tien de partijen. Dit overzicht
sturen zij door naar de andere leerlingen en de docent. De leerlingen die deze opdracht krijgen,
hoeven zelf dus geen informatie op te zoeken. Tijdens de les nemen alle leerlingen hun eigen
informatie op papier mee en de leerlingen hebben deze informatie zodanig bestudeerd dat ze hier
in hun eigen woorden over kunnen vertellen. De leerlingen die het overzicht hebben gemaakt,
nemen dit in zijn geheel mee.
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Les 4 Tegengestelde belangen
Lesonderwerp:
Tegengestelde belangen als kenmerk van milieuproblemen.
Lesdoelstellingen:
Leerlingen kunnen de uitgangspunten van de confessionele stroming, het socialisme, het liberalisme
en de ecologische stroming koppelen aan de standpunten van de verschillende politieke partijen in
Nederland aangaande milieu (T). Deze standpunten kunnen zij in eigen woorden weergeven (B), met
elkaar vergelijken (T) en op basis van argumenten die zijn ingedeeld met behulp van de vier
invalshoeken (A), kunnen zij een keuze maken voor een van de standpunten (E).
Verwachte of aangenomen beginsituatie:
Leerlingen hebben leerstof over de verschillende stromingen en de verschillende politieke partijen
bestudeerd en hebben ieder de standpunten betreffende milieu van één van de Nederlandse
politieke partijen opgezocht en zich voldoende eigen gemaakt om andere leerlingen hierover te
vertellen.
Aandachtsrichter:
Krantenartikel over een actueel milieuprobleem in Nederland.
Meenemen:
-

reader
stift
krantenartikel voor leerlingen (zie bijlage)
dossiers met krantenartikelen voor leerlingen (zie bijlage). Het lezen hiervan is huiswerk
voor volgende les, de krantenartikelen zijn dan ook te vinden in de bijlage van Les 5.

Te behandelen stof uit de reader:
-

H5.3

Speciale aandacht besteden aan:
-

de tegengestelde belangen van de verschillende stromingen en bijbehorende politieke
partijen in Nederland betreffende het probleem ‘milieu’;
aanleren vaardigheden (zie overzicht);
de waarden en normen die van belang zijn binnen de verschillende politieke stromingen en
partijen.

Uitleg stof uit de reader:
De kern van de verschillende politieke stromingen, te weten de confessionele stroming, het
socialisme, het liberalisme en de ecologische stroming, bespreken. De kernwaarden van de
stromingen vervolgens koppelen aan de kernwaarden van de Nederlandse politieke partijen in de
Tweede Kamer. Daarbij aandacht besteden aan de verschillende waarden en normen die ten
grondslag liggen aan de stromingen en bijbehorende politieke partijen.
12

Uitleg opdracht:
‘Schrijf een essay van minimaal 200 woorden waarin je een keuze maakt voor één van de politieke
partijen die we besproken hebben. Je begint je essay met het maken van een keuze voor een
politieke stroming. Vervolgens geef je aan welke politieke partij jouw voorkeur heeft. Daarna geef
je argumenten voor je keuze. Deze argumenten structureer je met behulp van de vier invalshoeken.
Dit betekent dat je iedere invalshoek minstens één keer gebruikt om een argument op te stellen.
Het kan zijn dat je één of enkele invalshoeken belangrijk vindt; dit kun je laten zien door deze
invalshoek(en) vaker te gebruiken. Je krijgt 20 minuten voor deze opdracht. Aan het eind van de les
bespreken we een aantal essays en iedereen levert zijn of haar essay in’.
Huiswerk:
Lees paragraaf 5.1 en maak een samenvatting van deze paragraaf. Neem de samenvatting mee naar
de les.
Jullie krijgen daarnaast een dossier met krantenartikelen over de klimaattop van de VN in Durban,
Zuid-Afrika. Deze klimaattop is op 28 november begonnen. De artikelen beginnen al eerder, in de
aanloop naar de klimaattop toe en ze eindigen na afloop van de klimaattop. Lees deze artikelen
thuis door en markeer hierin politiek-bestuurlijke factoren, sociaal-economische factoren en
culturele factoren ieder in een eigen kleur. Om dit goed, maar ook zo snel mogelijk te kunnen doen,
is het belangrijk dat je een goede samenvatting maakt van paragraaf 5.1. Neem dit alles mee naar
de volgende les. Het is erg belangrijk dat jullie je goed voorbereiden, zodat het debat dat jullie
volgende les gaan voeren goed verloopt.
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Les 5 Gemeenschappelijk oplossen
Lesonderwerp:
Moeilijkheden van het gemeenschappelijk oplossen van milieuproblemen.
Lesdoelstellingen:
Leerlingen kunnen met behulp van de sociaal-economische, de politiek-juridische en de sociaalculturele invalshoek aantonen op welke manieren het gemeenschappelijk oplossen van
milieuproblemen op nationaal niveau, in Oost-Europa, in ontwikkelingslanden en op mondiaal niveau
wordt bemoeilijkt (A).
Verwachte of aangenomen beginsituatie:
Leerlingen zijn bekend met de verschillende invalshoeken en kunnen deze toepassen op
verschillende onderwerpen en situaties. Bovendien begrijpen de leerlingen dat er sprake is van
belangentegenstellingen wanneer het om milieuproblemen gaat en welke problemen dit op kleine
schaal met zich meebrengt. Ook hebben leerlingen stof in het boek gelezen en samengevat over de
sociaal-economische, de politiek-juridische en de sociaal-culturele invalshoek en de concrete
factoren die daarbij horen. Leerlingen hebben daarnaast het dossier over de VN-klimaattop gelezen
en hebben dus ook al een beeld van de gevolgen die de factoren hebben voor het
gemeenschappelijk oplossen van milieuproblemen.
Aandachtsrichter:
Inleiding over het Lagerhuisdebat om hen te motiveren voor het zelf uitvoeren hiervan.
Meenemen:
-

reader
stift
informatie over het Lagerhuis
horloge
juryformulieren3
groepsindeling en taakverdeling
dossier met krantenartikelen voor mezelf (zie bijlage)

Te behandelen stof uit de reader:
-

H5.1
H4.1 t/m H4.3

Speciale aandacht besteden aan:
-

3

de noodzaak om problemen die vallen onder de noemer ‘milieu’ gemeenschappelijk op te
lossen;
aanleren vaardigheden (zie overzicht);
het Lagerhuisdebat als debatvorm.

Juryformulier
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Uitleg stof uit de reader:
Ingaan op de politiek-juridische, sociaal-economische en sociaal-culturele factoren die een effectief
milieubeleid tegenwerken. De drie factoren verduidelijken aan de hand van de concrete
voorbeelden uit de reader. Voorbeelden opschalen van nationaal, naar Oost-Europa, naar
ontwikkelingslanden naar mondiaal.
Uitleg opdracht:
‘Jullie gaan dadelijk zelf een Lagerhuisdebat voeren. Jullie worden daarvoor in drie groepen
verdeeld. Eén groep beargumenteert dat de politiek-juridische factoren een effectief milieubeleid
het meest tegenwerken, één groep dat dit de sociaal-economische factoren zijn en de laatste groep
beargumenteert dat sociaal-culturele factoren beslissend zijn wanneer het om het bemoeilijken van
een effectief milieubeleid gaat. De casus die hierbij wordt gebruikt is de klimaattop van de VN in
Durban. Als jullie dadelijk in je groep zitten, stellen jullie samen met behulp van het dossier, de
reader en de samenvatting die je hebt gemaakt argumenten op. Ook zorgen jullie dat je nadenkt
over de argumenten van de tegenstanders en dat je deze argumenten kunt weerleggen. Schrijf de
belangrijkste zaken kort voor jezelf op, zodat je tijdens het debat goed weet wat je moet zeggen.
Jullie nemen niet allemaal tegelijkertijd deel aan het debat. Iedere groep wijst twee notulisten
aan. De eerste notulist notuleert tijdens de eerste helft van het debat, de tweede notulist tijdens
de tweede helft. Deze notulen zijn heel belangrijk en moeten na afloop van de les ook verder
uitgewerkt worden. Jullie zijn daar als groep verantwoordelijk voor en de notulen zullen door de
hele klas verspreid worden. Bovendien zijn er twee leerlingen die de jury gaan vormen. Als de
groepen zich voorbereiden, zullen de juryleden van mij meer uitleg krijgen.
Het debat zal er als volgt uitzien. Eén van de groepen krijgt als eerste het woord en zodra je wil
reageren, sta je op. Jullie regelen in principe zelf dat alle drie de groepen ongeveer evenveel
spreektijd hebben. Als dit niet lukt, zal ik als debatvoorzitter aangeven welke van de drie groepen
het woord krijgt. Als er meer mensen uit dezelfde groep iets willen zeggen en dus zijn gaan staan,
zorg dan dat je onderling afstemt wie er gaat spreken. Ook is het belangrijk dat iedereen de kans
krijgt iets te zeggen, zorg er dus binnen je eigen groep voor dat niet steeds dezelfde persoon aan
het woord is. Nu gaan jullie je eerst voorbereiden, daarvoor hebben jullie 10 minuten. Het debat
zelf zal twee keer 7 minuten duren. Na de eerste 7 minuten leg ik het debat eventjes stil. Jullie
mogen dan heel kort nog overleggen in je groep en er wordt van notulist gewisseld. De jury heeft
dan ook even tijd om te overleggen. Vervolgens wordt er nog 7 minuten gedebatteerd. Na afloop
van het debat geeft de jury een oordeel en licht zij dit oordeel toe’.
Verdeel de klas in drie groepen, wijs juryleden aan en bepaal welke twee leerlingen per groep de
notulisten zijn. Het kan handig zijn dit van tevoren te bepalen en er bij de taakverdeling voor te
zorgen dat leerlingen die het minst actief meedoen, in een positie worden gezet die het dwingt deel
te nemen aan het debat.
Huiswerk:
Enkele leerlingen werken de notulen uit en sturen deze naar iedereen (incl. de docent) door, deze
dienen als leerstof voor het proefwerk. De uiterlijke datum voor het doorsturen hiervan is komende
zondag. Zorg ervoor dat je binnen je groep de taken eerlijk verdeelt.
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Les 6 Gemeenschappelijk oplossen
Lesonderwerp:
Moeilijkheden van het gemeenschappelijk oplossen van milieuproblemen.
Lesdoelstellingen:
Leerlingen kunnen de uitgangspunten van en de (mogelijke) oplossingen voor milieuproblemen van
de EU en de VN beschrijven (B) en zij kunnen met behulp van de vier invalshoeken een oordeel
geven over de manier waarop er binnen de VN wordt samengewerkt om milieuproblemen aan te
pakken (E).
Verwachte of aangenomen beginsituatie:
Leerlingen zijn bekend met de invloed van verschillende factoren (sociaal-economisch, politiekjuridisch en sociaal-cultureel) op het oplossend vermogen op het gebied van milieuproblemen op
nationaal niveau, in Oost-Europa, in ontwikkelingslanden en op mondiaal niveau. In het dossier ‘VNklimaattop Durban’ hebben zij gelezen over dergelijke factoren en zij hebben deze ook als zodanig
gemarkeerd en met elkaar gedebatteerd over de mate waarin de drie factoren bijdragen aan het
bemoeilijken van het komen tot oplossingen. Er is echter nog niet ingegaan op de manier waarop de
verschillende landen binnen de EU en de VN toch proberen om milieuproblemen op grote schaal aan
te pakken.
Aandachtsrichter:
Filmpjes over klimaattop VN (start op 28 november 2011).
Standpunt PVV op http://www.youtube.com/watch?v=wfHCkgAZKb4
Standpunt GroenLinks op http://www.youtube.com/watch?v=pib6GV_wCnQ
Meenemen:
-

reader
stift
dossier met krantenartikelen voor mezelf
filmpjes op Teletop
opdrachten bij het dossier voor leerlingen (zie bijlage)

Te behandelen stof uit de reader:
-

H4.4 en H4.5

Speciale aandacht besteden aan:
-

de noodzaak om problemen die vallen onder de noemer ‘milieu’ gemeenschappelijk op te
lossen;
aanleren vaardigheden (zie overzicht);
het vormen van een waardeoordeel over de manier waarop er binnen de EU en de VN wordt
samengewerkt.
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Uitleg stof uit de reader:
De uitgangspunten van het milieubeleid in de EU behandelen. Bespreken hoe dit wordt uitgewerkt in
richtlijnen en verordeningen en de hoofdzaken inzake milieubeleid in de EU bespreken. Globaal de
geschiedenis van de VN op het gebied van milieuverdragen doornemen en met name aandacht
besteden aan het gebrek aan bevoegdheden van de VN op verplichtingen aan nationale staten op te
leggen. Daarbij ook aandacht besteden aan het dossier en dan vooral aan de zaken die leerlingen
tijdens de vorige les ontdekt en besproken hebben.
Uitleg opdracht:
‘Jullie hebben voor de vorige les thuis het dossier met krantenartikelen doorgenomen en de
belangrijke punten kort opgeschreven of gemarkeerd. Vervolgens hebben we hier vorige les over
gedebatteerd. Dadelijk worden jullie verdeeld in groepjes van drie, vier of vijf en krijgen jullie een
opdrachtvel waarop allerlei vragen over de artikelen in relatie tot het boek staan. Jullie
beantwoorden deze vragen met jullie groepje. Jullie hebben daarvoor 20 minuten de tijd. Iedere
groep beantwoordt de vragen vanuit een andere positie. Eén groep is een ontwikkelingsland, één
groep de EU, één groep de VS, één groep China, één groep Canada en afhankelijk van het aantal
leerlingen evt. één groep Nederland. Daarna gaan we de vragen klassikaal bespreken en ben ik
vooral benieuwd naar jullie oordeel over de samenwerking binnen de VN. Zorg dus dat je ook
voldoende aandacht aan de laatste vragen besteedt, want daar komt dit in naar voren. Iedere groep
heeft een voorzitter; deze persoon zorgt ervoor dat jullie je aandacht erbij houden en dat iedereen
goed meedoet. Verder heeft iedere groep een notulist. De notulist schrijft de antwoorden op de
vragen op. Zorg ervoor dat degenen die deze rollen krijgen, nog niet eerder voorzitter of notulist
zijn geweest’.
Groepjes indelen, een land of samenwerkingsverband toebedelen en opdrachten uitdelen.
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Toets ‘Debat Gaslands’
Lessenreeksdoelstelling:
Leerlingen kunnen een bruikbare stelling aandragen betreffende een (mondiaal) maatschappelijk
milieuprobleem (C) en deze stelling verdedigen dan wel aanvallen op basis van argumenten uit de
vier invalshoeken (E).
Verwachte of aangenomen beginsituatie:
Leerlingen hebben tijdens de lessenreeks milieuproblemen op lokaal en nationaal niveau, in OostEuropa, in ontwikkelingslanden en op mondiaal niveau bestudeerd met behulp van de kenmerken
van een maatschappelijk probleem. Er is eerst gekeken naar de maatschappelijke ontwikkelingen
die milieuproblemen veroorzaken, toen naar de verschillende belangen die een rol spelen en tot slot
is er ingegaan op de moeilijkheden die komen kijken bij het gemeenschappelijk oplossen van het
milieuprobleem.
Bovendien hebben leerlingen gedurende de lessenreeks geoefend met verschillende
debatvaardigheden, te weten: redeneren, structureren/analyseren, argumenteren, kritisch
luisteren, tegenargumenten weerleggen en enkele leerlingen hebben gejureerd. Daarbij zijn de vier
invalshoeken telkens gebruikt om de argumenten te structureren.
Meenemen:
-

reader
stift
powerpoint presentatie4
overzicht van de dagplanning en voorlopige groepsindeling
documentaire Gasland, te vinden op http://tegenlicht.vpro.nl/afleveringen/20112012/gasland.html
Flipcamera (voor beoordeling en PO)

Meenemen voor leerlingen (40x):
-

Dossier Gaslands (zie bijlage)
Zelf een stelling maken (zie bijlage)
Overzicht planning en groepsindeling (zie bijlage)
Juryformulieren5 (12x)

Meenemen leerlingen:
-

reader
pen en papier

Speciale aandacht besteden aan?:
-

4
5

deze opdracht is een PO en telt dus voor 1/6 deel mee voor het cijfer van deze periode;
medewerking van leerlingen, dus op tijd aanwezig zijn bij verplichte onderdelen,
deelnemen in de jury, video-opnames maken enz. is essentieel om deze dag te laten slagen.

Powerpoint presentatie Toets ‘Debat Gaslands’
Juryformulier
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Uitleg opdrachten en verloop van de dag:
8.30 uur
Allereerst wil ik ingaan op de planning van vandaag. Het is nu half 9 en we hebben tot 12.30 uur de
tijd, dat wil zeggen dat we meer dan 3,5 uur hebben om het project uit te voeren. We beginnen
straks met het bekijken van een documentaire, die heet Gasland. Deze documentaire gaat over
schaliegaswinning in de VS. Daar zal ik zo meer over vertellen. Wanneer we de documentaire
bekeken hebben, krijgen jullie een aantal artikelen over schaliegaswinning, waar jullie allerlei voor
en –tegenargumenten voor schaliegaswinning uit kunnen halen. Op basis van de documentaire en de
artikelen krijgt iedereen de opdracht om twee stellingen te formuleren. Over de manier waarop je
dat het beste aan kunt pakken, krijgen jullie ook nog uitleg.
Vervolgens hebben jullie pauze en zal ik zes stellingen uitkiezen waar jullie over gaan debatteren.
Ik probeer om er zes stellingen uit te kiezen die zo ver mogelijk uit elkaar liggen. In groepjes van
drie gaan jullie vervolgens aan de slag met het verdedigen dan wel aanvallen van een stelling. Hoe
de planning er precies uitziet, krijgen jullie te horen na de pauze, als ik ook bekend maak welke zes
stellingen er gebruikt gaan worden. Iedereen krijgt dan eerst tijd om zich voor te bereiden, waarna
we beginnen met de debatten.
Het tweede dat ik met jullie wil bespreken, is de manier waarop je cijfer voor deze PO tot stand
komt. Iedereen krijgt een individueel én een groepscijfer. Je individuele cijfer komt tot stand op
basis van je inzet (20%) en op basis van de stellingen die je hebt geformuleerd (10%). Je groepscijfer
wordt bepaald door de kwaliteit van jullie argumenten en de weerlegging van argumenten van je
tegenstander (30%), jullie presentatie (20%) en jullie samenwerking en strategie (20%).
Dan nu eerst wat informatie over de documentaire. Schaliegas wordt gezien als een ideale oplossing
om de schaarste te overbruggen nadat de aardolie is uitgeput en duurzame energie op wereldschaal
nog niet echt op gang is. In de VS zijn al tienduizenden boorputten geslagen om het gas met behulp
van veel chemicaliën aan de aardlagen te onttrekken. Het winnen van gas wordt in de VS ‘fracking’
genoemd. Filmmaker Josh Fox, woonachtig in het waterwingebied van New York, kan zijn land
leasen aan een bedrijf dat gaswinning op zijn terrein wil gaan doen. Voor 100.000 dollar. Zo’n
aanbod kun je moeilijk afslaan. Maar Fox vertrouwt het niet.
Het is het begin van een roadmovie langs de boorputten in de VS. Deze roadmovie gaan we nu eerst
bekijken. In de documentaire worden een hoop argumenten tegen schaliegas verduidelijkt, maar er
komen ook argumenten vóór schaliegaswinning naar voren. Schrijf deze voor jezelf op, maar denk
ook na over manieren om deze argumenten te ontkrachten. Je weet tijdens het kijken immers nog
niet of je straks voor of tegen schaliegaswinning bent. Om het jezelf makkelijker te maken, kun je
nu alvast een blaadje maken voor ‘voorargumenten’ en ‘tegenargumenten’.
8.45 uur
De documentaire duurt 50 minuten. Tijdens het kijken van de documentaire de groepsindeling
eventueel aanpassen als gevolg van afwezigheid van leerlingen.
9.40 uur
We hebben net de documentaire van Josh Fox gezien over schaliegas. Jullie krijgen nu het dossier
met artikelen over schaliegas. De documentaire en deze artikelen gebruiken jullie om ieder 2
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stellingen te formuleren. Voor het formuleren van een goede stelling zijn een aantal zaken van
belang.
Uitleg ‘stellingen formuleren’ (zie powerpoint presentatie en toelichting voor leerlingen).
Lees de artikelen globaal door, je hebt geen tijd om alle artikelen van begin tot eind te lezen. Maak
dus gebruik van titels, kopjes en dikgedrukte stukken om snel te achterhalen waar het artikel over
gaat. Op die manier heb je voldoende informatie voor het maken van twee stellingen. Als je klaar
bent, lever je je blaadje met je naam erop! en je twee stellingen in en heb je pauze. Je hebt
uiterlijk tot 10.15 uur de tijd om je stellingen te kiezen. Voordat je weggaat, kom je bij mij het
overzicht halen, met daarop de tijden en de momenten waarop er iets van de verschillende groepen
wordt verwacht. Dat kan zijn het debat voeren, in het publiek zitten, jureren of filmen. Ook krijg je
dan van mij te horen in welke groep je zit en met wie je in die groep zit. Om half 11 verwacht ik
jullie allemaal terug. Ik leg dan eerst uit wat de structuur van het debat is. Daarna krijgen jullie
dan te horen welke stelling jullie hebben en of je vóór of tegen de stelling bent. Vervolgens kunnen
jullie je gaan voorbereiden. Om 11 uur begint het eerste debat. Nu eerst aan de slag met de
stellingen!
10.15 uur
Deadline inleveren stellingen, overzicht aan leerlingen meegeven en zeggen in welke groep ze
zitten en met wie.
Nakijken stellingen en er zes uitkiezen. Stellingen en vóór of tegen koppelen aan de groepjes. Dit
verwerken in de powerpoint presentatie. Bij het verdelen van de stellingen rekening houden met
nadelige positie van de twee groepjes die als eerste aan de beurt zijn.
10.30 uur
Uitleg structuur debat (zie powerpoint presentatie).
Aandachtspunten benoemen (zie powerpoint presentatie).
Aan leerlingen vertellen welke groepen over welke stelling zullen debatteren en welke groep vóór is
en welke tegen. Alle oneven groepen zijn vóór en alle even groepen zijn tegen.
Opdracht geven om aan de slag te gaan en ervoor te zorgen dat ze altijd op tijd zijn en dat duidelijk
is afgesproken wie er in de jury zitten (van iedere groep één persoon) en wie er gaat filmen (van
iedere zes leerlingen die tegelijkertijd debatteren één persoon). Om 12.30 uur zijn de debatten
afgelopen en wordt er een uitspraak gedaan door de jury’s. Zorg dus dat jullie om 12.30 uur
allemaal weer hier zijn voor de uitspraak.
11.00 uur
Start debatten.
Tijdstip
11.00 uur
11.15 uur
11.30 uur
11.45 uur
12.00 uur
12.15 uur

Debat
Groep 1 - 2
Groep 3 - 4
Groep 5 - 6
Groep 7 - 8
Groep 9 - 10
Groep 11 - 12

Publiek
Groep 7 - 12
Groep 1-2 en 9-12
Groep 1-4 en 11-12
Groep 1-6
Groep 3-8
Groep 5-10

Jury (2 personen)
Groep 9 - 10
Groep 11 - 12
Groep 1 - 2
Groep 3 - 4
Groep 5 - 6
Groep 7 - 8

Filmen (1 persoon)
Groep 7 - 8
Groep 9 - 10
Groep 11 - 12
Groep 1 - 2
Groep 3 - 4
Groep 5 - 6
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Let op: de jury dient telkens van juryformulieren voorzien te worden en degene die gaat filmen,
heeft uitleg over het apparaat nodig. De stelling waar het om gaat, wordt tijdens het debat in de
powerpoint presentatie getoond.
12.30 uur:
Uitslag met toelichting van de juryleden.
Juryleden de juryformulieren laten inleveren.
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Opdrachtvellen voor leerlingen
Les 3 Tegengestelde belangen
Voor het rollenspel krijgen leerlingen allemaal onderstaande uitleg uitgereikt. Daarnaast krijgen zij
informatie die van belang is voor hun eigen rol; iedere groep krijgt dus andere informatie. De
bladen die zij krijgen, zijn te zien vanaf de volgende bladzijde.
Relevante informatie voor alle actoren:
Op de St. Pietersberg in Maastricht is er een hondenlosloopgebied waarover ingewikkelde
belangentegenstellingen zijn ontstaan. De volgende actoren zijn hierbij betrokken:
-

een makelaar die op het terrein een woonwijk wil bouwen (werkgever);
werknemers van het makelaarskantoor en van verschillende andere organisaties die veel
werk overhouden aan het bouwen van de wijk (werknemers);
een boer die zijn weilanden met schapen en koeien wil uitbreiden (boeren);
hondenbezitters uit de omgeving die het hondenlosloopgebied willen behouden
(consumenten);
Natuurmonumenten die het gebied wil opkopen, zodat het gebied als natuurgebied hersteld
kan worden (milieuorganisatie);
de gemeente Maastricht; deze heeft het hondenlosloopgebied in beheer, heeft de
zeggenschap over het bestemmingsplan (het gebied is nu een natuurgebied) en het
eventueel wijzigen hiervan en zij neemt uiteindelijk de beslissing over wat er met het
gebied gebeurt (beslisser).

Formuleer op basis van de informatie die je krijgt, argumenten waarmee je de gemeente kunt
overtuigen van jouw standpunt. Structureer je argumenten op basis van de invalshoeken. Denk
bovendien na over de manier waarop je de argumenten van andere actoren kunt weerleggen.
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Makelaar (werkgever)
Op de St. Pietersberg in Maastricht is er een hondenlosloopgebied waarover ingewikkelde
belangentegenstellingen zijn ontstaan. De volgende actoren zijn hierbij betrokken:
-

een makelaar die op het terrein een woonwijk wil bouwen (werkgever);
werknemers van het makelaarskantoor en van verschillende andere organisaties die veel
werk overhouden aan het bouwen van de wijk (werknemers);
een boer die zijn weilanden met schapen en koeien wil uitbreiden (boeren);
hondenbezitters uit de omgeving die het hondenlosloopgebied willen behouden
(consumenten);
Natuurmonumenten die het gebied wil opkopen, zodat het gebied als natuurgebied hersteld
kan worden (milieuorganisatie);
de gemeente Maastricht; deze heeft het hondenlosloopgebied in beheer, heeft de
zeggenschap over het bestemmingsplan (het gebied is nu een natuurgebied) en het
eventueel wijzigen hiervan en zij neemt uiteindelijk de beslissing over wat er met het
gebied gebeurt (beslisser).

Formuleer op basis van de informatie die je krijgt, argumenten waarmee je de gemeente kunt
overtuigen van jouw standpunt. Structureer je argumenten op basis van de invalshoeken. Denk
bovendien na over de manier waarop je de argumenten van andere actoren kunt weerleggen.
De makelaar wil deze woonwijken bouwen, omdat hij op deze manier veel geld kan verdienen. De
gemeente zou blij moeten zijn dat de makelaar de grond wil opkopen, nu gebeurt er toch niks met
de grond. Bij de bouw zal er zeker rekening gehouden worden met het milieu en de makelaar is dan
ook bereid hierover afspraken te maken met de gemeente. In ruil daarvoor wil hij wel compensatie
voor deze milieuvriendelijke werkwijze, omdat de kosten voor de aanleg van de nieuwe woonwijk
anders te hoog oplopen. Er is nog een ander gebied in het centrum van de stad dat de makelaar wil
kopen en van dit stuk grond wil de gemeente wel graag af, omdat zij hier zelf niets mee kan en de
makelaar er grof geld voor betaalt.
Tegelijkertijd bestaat het risico dat de gemeente ingaat op een deal met Natuurmonumenten. Dit
leidt ertoe dat de gemeente een ander stuk land krijgt dat uitermate geschikt is voor de boer. De
makelaar zelf vindt dit stuk land eigenlijk te klein; de huidige plannen voor een woonwijk kunnen
hier niet worden uitgevoerd. De makelaar heeft bij de gemeente dan ook aangegeven dat als zij
ingaat op de deal met Natuurmonumenten, hij het stuk land op de St. Pietersberg dat dan vrijkomt
niet zal opkopen. Bovendien wil de makelaar het stuk grond in het centrum van de stad niet kopen
als hij het stuk land op de St. Pietersberg niet mag opkopen. Als de gemeente de deal met
Natuurmonumenten maakt, zal de makelaar dus geen zaken meer doen met de gemeente. Op die
manier hoopt de makelaar zijn zin te krijgen. Mocht deze tactiek uiteindelijk niet blijken te
werken, kunnen er eventueel concessies gedaan worden, aangezien de makelaar zelf ook veel
verlies maakt op het moment dat hij beide stukken land niet aankoopt.
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Werknemers
Op de St. Pietersberg in Maastricht is er een hondenlosloopgebied waarover ingewikkelde
belangentegenstellingen zijn ontstaan. De volgende actoren zijn hierbij betrokken:
-

een makelaar die op het terrein een woonwijk wil bouwen (werkgever);
werknemers van het makelaarskantoor en van verschillende andere organisaties die veel
werk overhouden aan het bouwen van de wijk (werknemers);
een boer die zijn weilanden met schapen en koeien wil uitbreiden (boeren);
hondenbezitters uit de omgeving die het hondenlosloopgebied willen behouden
(consumenten);
Natuurmonumenten die het gebied wil opkopen, zodat het gebied als natuurgebied hersteld
kan worden (milieuorganisatie);
de gemeente Maastricht; deze heeft het hondenlosloopgebied in beheer, heeft de
zeggenschap over het bestemmingsplan (het gebied is nu een natuurgebied) en het
eventueel wijzigen hiervan en zij neemt uiteindelijk de beslissing over wat er met het
gebied gebeurt (beslisser).

Formuleer op basis van de informatie die je krijgt, argumenten waarmee je de gemeente kunt
overtuigen van jouw standpunt. Structureer je argumenten op basis van de invalshoeken. Denk
bovendien na over de manier waarop je de argumenten van andere actoren kunt weerleggen.
De werknemers bestaan in dit geval niet alleen uit de directe werknemers van de makelaar, maar
ook uit de mensen die werk overhouden aan het bouwen van een nieuwe woonwijk. Er moeten
bomen gekapt worden, de grond moet gelijkmatig worden verdeeld, straten moeten worden
aangelegd, rioleringen en elektriciteit moet worden gelegd en huizen gebouwd. Vervolgens moeten
deze huizen van binnen worden afgewerkt. Dit alles brengt erg veel werkgelegenheid met zich mee.
De werknemers willen graag dat de makelaar het stuk grond opkoopt. Het zou een erg goede impuls
zijn voor het bedrijf zelf, met als gevolg dat de banen van de werknemers de komende tijd veilig
zijn. Wanneer de makelaar echter veel geld moet uitgeven aan milieuvriendelijk werken, zullen de
lonen omlaag moeten. De bedrijven die worden ingehuurd voor alle werkzaamheden zullen dan ook
minder geld kunnen ontvangen, waardoor ook de salarissen van hun werknemers omlaag moeten.
Bijkomende moeilijkheid is dat ongeveer de helft van de werknemers in de nabije omgeving van het
hondenlosloopgebied woont. Een gedeelte van hen maakt dan ook intensief gebruik van het
hondenlosloopgebied en heeft er dus ook belang bij dat het hondenlosloopgebied behouden blijft.
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De boer
Op de St. Pietersberg in Maastricht is er een hondenlosloopgebied waarover ingewikkelde
belangentegenstellingen zijn ontstaan. De volgende actoren zijn hierbij betrokken:
-

een makelaar die op het terrein een woonwijk wil bouwen (werkgever);
werknemers van het makelaarskantoor en van verschillende andere organisaties die veel
werk overhouden aan het bouwen van de wijk (werknemers);
een boer die zijn weilanden met schapen en koeien wil uitbreiden (boeren);
hondenbezitters uit de omgeving die het hondenlosloopgebied willen behouden
(consumenten);
Natuurmonumenten die het gebied wil opkopen, zodat het gebied als natuurgebied hersteld
kan worden (milieuorganisatie);
de gemeente Maastricht; deze heeft het hondenlosloopgebied in beheer, heeft de
zeggenschap over het bestemmingsplan (het gebied is nu een natuurgebied) en het
eventueel wijzigen hiervan en zij neemt uiteindelijk de beslissing over wat er met het
gebied gebeurt (beslisser).

Formuleer op basis van de informatie die je krijgt, argumenten waarmee je de gemeente kunt
overtuigen van jouw standpunt. Structureer je argumenten op basis van de invalshoeken. Denk
bovendien na over de manier waarop je de argumenten van andere actoren kunt weerleggen.
Naast het hondenlosloopgebied dat de makelaar wil opkopen om er een woonwijk te bouwen, heeft
de boer enkele weilanden met koeien en schapen. De boer krijgt echter steeds meer dieren op zijn
grond, met als gevolg dat deze steeds minder ruimte krijgen. Dit ruimtegebrek leidt tot vermesting
en stank. Wanneer de boer het hondenlosloopgebied opkoopt en zo een groter stuk land krijgt, kan
hij de koeien en schapen beter over de weilanden verdelen en zullen beide milieuproblemen
afnemen. Bovendien wil de boer in de toekomst mogelijkheden houden om uit te breiden en de
woonwijk zal dit dwarsbomen.
Het hondenlosloopgebied is in de huidige staat niet geschikt om als weiland te dienen, omdat er te
veel bomen staan. De boer zal een groot gedeelte van de bomen dan ook moeten kappen, maar kan
ook een gedeelte laten staan. De boer is echter van mening dat het kappen van deze bomen
gecompenseerd wordt, doordat de vermesting en stank in de omgeving zullen afnemen.
Een andere acceptabele optie zou zijn dat Natuurmonumenten het gebied opkoopt voor een niet al
te hoog bedrag en in ruil daarvoor een ander natuurgebied aan de gemeente geeft. Dit gebied is
weliswaar kleiner dan het hondenlosloopgebied, maar is wel ook geschikt om te gebruiken als
weiland. Voordelen van dit gebied zijn dat er geen bomen gekapt hoeven te worden; dit scheelt
geld en is bovendien minder schadelijk voor het milieu.
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Hondenbezitters (consumenten), verenigd in de Stichting ‘De Gebete Hoond’
Op de St. Pietersberg in Maastricht is er een hondenlosloopgebied waarover ingewikkelde
belangentegenstellingen zijn ontstaan. De volgende actoren zijn hierbij betrokken:
-

een makelaar die op het terrein een woonwijk wil bouwen (werkgever);
werknemers van het makelaarskantoor en van verschillende andere organisaties die veel
werk overhouden aan het bouwen van de wijk (werknemers);
een boer die zijn weilanden met schapen en koeien wil uitbreiden (boeren);
hondenbezitters uit de omgeving die het hondenlosloopgebied willen behouden
(consumenten);
Natuurmonumenten die het gebied wil opkopen, zodat het gebied als natuurgebied hersteld
kan worden (milieuorganisatie);
de gemeente Maastricht; deze heeft het hondenlosloopgebied in beheer, heeft de
zeggenschap over het bestemmingsplan (het gebied is nu een natuurgebied) en het
eventueel wijzigen hiervan en zij neemt uiteindelijk de beslissing over wat er met het
gebied gebeurt (beslisser).

Formuleer op basis van de informatie die je krijgt, argumenten waarmee je de gemeente kunt
overtuigen van jouw standpunt. Structureer je argumenten op basis van de invalshoeken. Denk
bovendien na over de manier waarop je de argumenten van andere actoren kunt weerleggen.
In de omgeving van het hondenlosloopgebied wonen behoorlijk wat mensen en de hondenbezitters
onder hen laten hun hond altijd uit in het hondenlosloopgebied. Ondanks dat dit gebied officieel
niet als hondenlosloopgebied is bestempeld, maar als natuurgebied, voelt het voor de omwonenden
als hun eigen terrein. Sinds jaar en dag laten zij hier hun honden uit en genieten zij van het gebied.
Echter doordat de honden loslopen, poepen zij overal. Het gevolg hiervan is dat er schadelijke
stoffen in het milieu komen en het er bovendien stinkt. Daarnaast wordt er steeds vaker afval
gedumpt; overal worden lege flesjes en sigarettenpeuken gevonden. De hondenbezitters zelf
hebben hier last van, maar vooral anderen (zoals hardlopers en wandelaars) klagen hierover bij de
gemeente. De gemeente heeft dan ook al een aantal keren aan de Stichting laten weten dat
wanneer hier geen verbetering in komt, er passende maatregelen genomen zullen worden. Het
gebied dient immers wel als natuurgebied behandeld te worden.
De Stichting heeft mensen uit de omgeving opgeroepen een burgerinitiatief te tekenen waarin staat
dat de gemeente de grond niet moet verkopen en het hondenlosloopgebied behouden blijft. Dit
initiatief is door 3000 mensen ondertekend en de Stichting hoopt dan ook dat dit voldoende is om de
gemeente te overtuigen.
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Natuurmonumenten (milieuorganisatie)
Op de St. Pietersberg in Maastricht is er een hondenlosloopgebied waarover ingewikkelde
belangentegenstellingen zijn ontstaan. De volgende actoren zijn hierbij betrokken:
-

een makelaar die op het terrein een woonwijk wil bouwen (werkgever);
werknemers van het makelaarskantoor en van verschillende andere organisaties die veel
werk overhouden aan het bouwen van de wijk (werknemers);
een boer die zijn weilanden met schapen en koeien wil uitbreiden (boeren);
hondenbezitters uit de omgeving die het hondenlosloopgebied willen behouden
(consumenten);
Natuurmonumenten die het gebied wil opkopen, zodat het gebied als natuurgebied hersteld
kan worden (milieuorganisatie);
de gemeente Maastricht; deze heeft het hondenlosloopgebied in beheer, heeft de
zeggenschap over het bestemmingsplan (het gebied is nu een natuurgebied) en het
eventueel wijzigen hiervan en zij neemt uiteindelijk de beslissing over wat er met het
gebied gebeurt (beslisser).

Formuleer op basis van de informatie die je krijgt, argumenten waarmee je de gemeente kunt
overtuigen van jouw standpunt. Structureer je argumenten op basis van de invalshoeken. Denk
bovendien na over de manier waarop je de argumenten van andere actoren kunt weerleggen.
Natuurmonumenten is van mening dat het gebied onder haar beheer moet komen. De
hondenbezitters en anderen hebben het gebied zodanig vervuild dat dit ten koste gaat van de
natuur, terwijl in het bestemmingsplan van de gemeente duidelijk staat dat het om een
natuurgebied gaat. De boer zal bijna alle bomen in het gebied moeten kappen wil hij er koeien en
schapen laten rondlopen en ook dan wordt het bestemmingsplan dus niet gehandhaafd. Wanneer
het gebied wordt verkocht aan de makelaar, zal dit helemaal desastreus zijn. De makelaar is slechts
uit op winst en geeft niks om natuur. Het gevolg daarvan is dat de hele ecologische structuur van
het gebied wordt verwoest, met alle gevolgen van dien. Omdat Natuurmonumenten niet zo veel
financiële middelen heeft als de makelaar, wil zij de gemeente voorstellen het gebied te kopen
voor een schappelijk bedrag en daarbij een ander stuk grond op de berg aan de gemeente te geven.
Dit stuk grond is weliswaar kleiner, maar omdat hier nauwelijks bebossing is, zou de gemeente dit
stuk grond aan de boer kunnen verkopen, waardoor de gemeente toch nog wat winst maakt en de
schade voor het milieu uiteindelijk beperkt blijft. Het hondenlosloopgebied blijft dan immers
natuurgebied en de boer kan de milieuproblemen van vermesting en stank tegengaan.
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Gemeente
Op de St. Pietersberg in Maastricht is er een hondenlosloopgebied waarover ingewikkelde
belangentegenstellingen zijn ontstaan. De volgende actoren zijn hierbij betrokken:
-

een makelaar die op het terrein een woonwijk wil bouwen (werkgever);
werknemers van het makelaarskantoor en van verschillende andere organisaties die veel
werk overhouden aan het bouwen van de wijk (werknemers);
een boer die zijn weilanden met schapen en koeien wil uitbreiden (boeren);
hondenbezitters uit de omgeving die het hondenlosloopgebied willen behouden
(consumenten);
Natuurmonumenten die het gebied wil opkopen, zodat het gebied als natuurgebied hersteld
kan worden (milieuorganisatie);
de gemeente Maastricht; deze heeft het hondenlosloopgebied in beheer, heeft de
zeggenschap over het bestemmingsplan (het gebied is nu een natuurgebied) en het
eventueel wijzigen hiervan en zij neemt uiteindelijk de beslissing over wat er met het
gebied gebeurt (beslisser).

Formuleer op basis van de informatie die je krijgt, argumenten waarmee je de gemeente kunt
overtuigen van jouw standpunt. Structureer je argumenten op basis van de invalshoeken. Denk
bovendien na over de manier waarop je de argumenten van andere actoren kunt weerleggen.
De gemeente heeft het gebied onder haar beheer en kan beslissen dit gebied al dan niet te
verkopen. In het bestemmingsplan staat het hondenlosloopgebied aangemerkt als natuurgebied; de
gemeente heeft echter de mogelijkheid het bestemmingsplan aan te passen. Op dit moment willen
zowel de makelaar als de boer en Natuurmonumenten het gebied opkopen. Stichting ‘De Gebete
Hoond’ wil dat de gemeente het hondenlosloopgebied handhaaft.
Er zijn dus een aantal betrokken partijen die het hondenlosloopgebied graag willen opkopen. Op dit
moment staat er in het bestemmingsplan dat het om een natuurgebied gaat, maar in de huidige
situatie wordt het gebied steeds meer vervuild door poepende honden en mensen die flesjes en
peuken weggooien. Stichting ‘De Gebete Hoond’ is al een aantal keer door de gemeente
gewaarschuwd, maar er lijkt geen verandering in de situatie te komen. Binnenkort zal de Stichting
een burgerinitiatief indienen met de vraag het gebied als losloopgebied te behouden in de huidige
situatie. Het is nog de vraag hoeveel handtekeningen de Stichting kan verzamelen en wat voor
impact dit zal hebben op de inwoners van de gemeente. De wethouder is erg bang dat de inwoners
ontevreden zullen zijn wanneer het gebied geen hondenlosloopgebied meer is en bij de volgende
verkiezingen niet meer op zijn partij zullen stemmen.
Wanneer de makelaar het gebied opkoopt, zal dit de gemeente erg veel geld opleveren en dit geld
kan zij zeker op dit moment goed gebruiken. Bovendien dreigt de makelaar een ander gebied in de
stad niet van de gemeente te kopen als hij het hondenlosloopgebied niet krijgt, terwijl de
gemeente hier juist heel graag van af wil. Ook voor dit gebied heeft de makelaar veel geld over, dus
als het hondenlosloopgebied niet aan hem verkocht wordt, lijdt de gemeente dubbel verlies.
Daarnaast is het bouwen van een nieuwe woonwijk een goede impuls voor de stad. Het brengt
immers erg veel werkgelegenheid met zich mee en dat kan de stad goed gebruiken. Daar tegenover
staat dat de gevolgen voor het milieu erg groot zullen zijn. De verkoop aan de makelaar brengt met
zich mee dat alle bomen gekapt zullen worden en de werkzaamheden voor het bouwen van een wijk
zullen bovendien de hele ecologische structuur vernietigen.
Een andere serieuze optie is het land te verkopen aan Natuurmonumenten. Dit zal veel minder geld
opleveren, maar in ruil daarvoor krijgt de gemeente van Natuurmonumenten een ander stuk land.
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Dit stuk land wil de makelaar niet hebben, omdat hij dit te klein vindt. De boer zou dit stuk land
echter wel willen hebben. Het is weliswaar een stuk kleiner dan het hondenlosloopgebied, maar
heeft genoeg voordelen voor de boer. Voordelen voor de gemeente zijn dat deze optie beter is voor
het milieu; dit kan positieve reacties van de inwoners van de stad met zich meebrengen. Nadelen
zijn dat het veel minder geld opbrengt dan de deal met de makelaar en bovendien zal de relatie
met de makelaar ook verslechteren, wat weer vervelende gevolgen kan hebben in de toekomst.
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Les 4 Tegengestelde belangen
Leerlingen krijgen het volgende krantenartikel aan het begin van de les:

Scherper milieutoezicht rondom
Schiphol
ANP/Redactie − 08/12/11, 18:37

© ANP

Het toezicht op het milieu rond Schiphol en in het Noordzeekanaalgebied wordt verbeterd. Er
komt een nieuwe regionale milieudienst voor dit gebied, die scherper kan controleren en
handhaven dan nu gebeurt. Deze dienst gaat ook toezicht houden op de meest
milieuvervuilende en risicovolle bedrijven van Noord-Holland.
De gemeenten in het gebied en de provincie Noord-Holland hebben dat afgesproken, zo maakte die
laatste donderdag bekend. Gedeputeerde Tjeerd Talsma van Noord-Holland is blij met de nieuwe
milieudienst. 'Dit zorgt voor een verbetering van de milieukwaliteit en veiligheid in dit gebied.'
In het Noordzeekanaalgebied, inclusief de Schipholregio, zijn veel bedrijven die milieurisico's met zich
meebrengen en er wonen ook veel mensen. Scherp toezicht op milieugebied is daarom belangrijk.
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Les 5 Gemeenschappelijk oplossen
Leerlingen krijgen voorafgaand aan de vijfde les als huiswerk het dossier ‘VN-klimaattop Durban’ te
lezen en hierin zaken te markeren (zie Les 4 Tegengestelde belangen: Huiswerk). Dit dossier is te
zien vanaf de volgende bladzijde. Het dossier speelt ook tijdens les 6 weer een belangrijke rol.
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'Opvolger Kyotoprotocol niet op tijd
af'
ANP/Redactie −06/06/11, 15:30

Christiana Figueres. © ANP

Het gaat niet lukken om voor het einde van 2012 een bindend juridisch verdrag op te stellen dat
als opvolger van het Kyotoprotocol kan dienen. Dat zei Christiana Figueres, hoofd van het VNklimaatbureau Unfccc, vandaag op een tussentop in Bonn.
Mogelijk komt het op de klimaattop in het Zuid-Afrikaanse Durban eind dit jaar wel tot internationale
afspraken over de uitstoot van broeikasgassen, maar het zal nog vele maanden duren voordat alle
betrokken nationale parlementen met de plannen hebben ingestemd. 'We gaan ervan uit dat er geen
tijd is om dat allemaal te regelen tussen Durban en eind 2012', aldus Figueres.
In het Kyotoprotocol is vastgelegd hoeveel broeikasgassen de geïndustrialiseerde landen mogen
uitstoten. Gemiddeld is dat 5 procent minder in de jaren 2008 tot en met 2012 ten opzichte van 1990.
Verlenging of vernieuwing?
De klimaattoppen van de afgelopen jaren stonden allemaal in het teken van het vinden van een
opvolger van het Kyotoprotocol. Veel arme landen en opkomende economieën vinden dat het protocol
verlengd moet worden. Zij vrezen dat de rijke landen anders hun uitstoot niet beperken. Veel
geïndustrialiseerde landen willen echter een volledig nieuw protocol, omdat landen als China, India en
de Verenigde Staten nu nergens toe verplicht zijn.
Cancún
Op de klimaattop in de Mexicaanse stad Cancún spraken de meer dan 190 landen af dat de wereld de
komende jaren niet meer dan 2 graden Celsius mag opwarmen. Dat kan als er minder broeikasgassen
worden uitgestoten. Welke landen hoeveel minder gaan uitstoten, werd in Cancún echter niet
vastgelegd.
Record uitstoot
'Nu is het meer dan ooit van belang om al onze inspanningen te richten op het bereiken van dit doel',
aldus Figueres, die de 3000 deelnemers aan de conferentie in Bonn aanspoorde tot afspraken te
komen. Niet eerder werd zoveel koolstofdioxide (CO2) uitgestoten als in 2010, meldde het
Internationaal Energieagentschap vorige week.
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In Bonn spreken de deelnemers verder over het groene fonds, dat arme landen die kampen met de
gevolgen van klimaatverandering moet voorzien van geld om de problemen op te lossen. Ook andere
in Cancún gemaakte afspraken worden verder uitgewerkt ter voorbereiding van de top in Durban.
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Ban Ki-moon: Veel meer doen tegen
klimaatverandering
Redactie −08/09/11, 08:10

Ban Ki-moon eerder deze week op bezoek in Nieuw-Zeeland.© AFP

Om te voorkomen dat miljoenen mensen om het leven komen, moet de wereld een veel grotere
inspanning leveren. Dat zei Verenigde Naties-topman Ban Ki-moon vandaag op een
bijeenkomst in Sydney, vooruitlopend op de internationale klimaattop die in november in het
Zuid-Afrikaanse Durban wordt gehouden.
Met zijn toespraak sloot Ban een meerdaagse reis af langs eilandenstaten in de Grote Oceaan
waarvan sommige als eerste zullen worden opgeslokt bij een rijzend zeewaterniveau.
De VN-baas gaf klimaatsceptici onder uit de zak toen hij zei dat de feiten duidelijk zijn en dat de
uitstoot van broeikasgassen wereldwijd nog steeds toeneemt. 'Miljoenen mensen hebben vandaag de
dag al te lijden onder de invloed daarvan op het klimaat', aldus Ban. 'Klimaatverandering is iets wat
echt gebeurt.'
Menselijke geografie
Hij voorspelt dat mensen die gebieden ontvluchten vanwege klimaatwijzigingen, de 'humane geografie
van de planeet' zullen herscheppen. 'Dat effect wordt alleen maar sterker wanneer het zeeniveau stijgt
en woestijnen oprukken. We kunnen onszelf niet de toekomst in branden.'
De vooruitzichten voor de klimaattop in Durban zijn ongunstig sinds westerse leiders het in 2009,
bijeen in Kopenhagen, niet eens konden worden over nieuwe internationale afspraken die de uitstoot
van broeikasgassen aan banden leggen. De oude afspraken, vastgelegd in het in 1997 opgestelde
protocol van Kyoto, lopen volgend jaar af.
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Weinig voortgang bij klimaatoverleg
ANP −08/10/11, 08:54

In Panama is het VN-beraad over klimaat zonder veel resultaat beëindigd. Het overleg was
bedoeld als een voorbereiding op de grote klimaattop in het Zuid-Afrikaanse Durban eind
november.
'Wat nu vooral ontbreekt is een politiek besluit over een tweede periode voor het Kyoto protocol en
een klimaatverdrag', zei Christina Figueres, voorzitter van het beraad van 190 landen, gisteren (lokale
tijd).
Het Kyoto protocol over de limieten op CO2-uitstoot loopt in 2012 af. Canada, Japan en Rusland
willen niet verder met het verdrag zolang China niet meedoet. China stoot in de wereld het meeste
broeikasgas CO2 uit.
Wel is er enige vooruitgang geboekt bij technische voorbereidingen van een klimaatfonds, dat arme
landen moet helpen met beschermende maatregelen wegens de klimaatverandering. Een
ontwerptekst voor het overleg in Durban spreekt nog steeds over een bedrag van 100 miljard dollar
(75 miljard euro) per jaar vanaf 2020.
Het laat open of overheden daarvoor een heffing introduceren op de CO2-uitstoot van schepen en
vliegtuigen.
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'Het Kyoto-protocol verdient een
tweede leven'
Manuela Monteiro en Eco Matser −10/11/11, 16:45

Overstromingen in Thailand hebben de afgelopen weken delen van Bangkok onder water gezet. © REUTERS

Begin december is er weer een VN-Klimaattop. Daar moet de EU een leidende rol nemen en het
Kyoto-protocol nieuw leven in blazen, menen Manuela Monteiro en Eco Matser van Hivos.
Of je nu een boer in Indonesië spreekt of een taxichauffeur in Kenia, hun verhalen zijn hetzelfde: ze
maken zich grote zorgen over de onvoorspelbaarheid van het weer. De regen blijft steeds vaker uit en
de oogst verdort of de regen komt juist te vroeg, waardoor de zaden verrotten. En als de regentijd
eindelijk aanbreekt, regent het harder dan ooit, zodat het land overstroomt en oogsten en woningen
verloren gaan.
Dat is het verschil tussen kleine boeren in ontwikkelingslanden en ons. Wij praten over
klimaatverandering, zij ondervinden de gevolgen aan den lijve. En hun toekomst ziet er niet
hoopgevend uit, zo blijkt uit de (uitgelekte) samenvatting van een VN-rapport dat volgende week
verschijnt. Honderden klimaatwetenschappers tonen hierin aan dat er een direct verband bestaat
tussen klimaatverandering en extreem weer. Ze voorspellen met grote zekerheid een sterke toename
van het aantal hittegolven en een temperatuurstijging met 5°C eind deze eeuw. Zware regenval zal
vooral de tropen teisteren en de droogte neemt toe in onder meer Zuid-Europa, Brazilië en Zuidelijk
Afrika. Extreem weer dat de armste mensen in ontwikkelingslanden het hardst zal treffen.
Gek genoeg is, ondanks recente beelden van een overstroomd Bangkok, de aandacht in Nederland
verslapt voor het enige instrument waarmee we klimaatverandering op wereldschaal kunnen
beperken: het Kyoto-protocol. Weet u nog, Kyoto? Jarenlang was dit hét referentiepunt als het ging
om klimaatverandering, maar nu lijkt het van de publieke agenda's verdwenen. Volkomen ten
onrechte, vindt Hivos.
Levensbelang
Begin december beslist de wereld of het Kyoto-protocol een vervolg krijgt, tijdens de VN-Klimaattop in
Durban, Zuid-Afrika. Eind 2012 loopt het eerste Kyoto Protocol af en de vraag is of regeringen 'Kyoto
II' gaan ondertekenen. Voor de boeren in Indonesië en Kenia én voor ons is het van levensbelang om
dit niet te laten mislukken. Vijf goede redenen om het Kyoto-protocol te verlengen:
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1. Het is de enige bindende, internationale klimaatovereenkomst die we hebben. Zonder dit verdrag
zijn we overgeleverd aan vage beloften zonder garantie op succes.
2. Het werkt. De VS zijn het enige grote industrieland dat Kyoto niet heeft geratificeerd. De
ontwikkelde landen die dit wel deden, halen gezamenlijk zeer waarschijnlijk de afgesproken 5,2
procent CO2-uitstootvermindering. Alleen de VS blijven schandalig achter met een stijging van 11
procent.
3. Het stimuleert innovatie en de groei van de duurzame energiesector in Europa én die in de grote
ontwikkelingslanden. 65 procent van de CO2-reductieprojecten die rijke industrielanden (onder het
Kyoto-protocol) steunen in ontwikkelingslanden, bestaat uit investeringen in duurzame energie.
Zonder Kyoto was dit niet gelukt.
4. Het is eerlijk. Het Kyoto-protocol richt zich op reductiedoelstellingen voor de rijke landen die de
meeste CO2-uitstoot op hun conto hebben staan. Het gejammer van de VS over het ontbreken van
opkomende landen als China getuigt van weinig historisch besef. De EU en de VS hebben door hun
energieverbruik tussen 1900 en 2007 maar liefst 54 procent van de broeikasgassen veroorzaakt.
China stootte in diezelfde periode slechts 9 procent van alle CO2 uit.
5. Het staat voor gezamenlijke verantwoordelijkheid. Kyoto gaat uit van een minimale CO2-reductie
van 5,2 procent. Alle individuele landen dragen daar hun steentje aan bij. In het vrijblijvende 'pledge'model van Kopenhagen mogen landen zelf roepen tot hoeveel CO2-reductie ze bereid zijn: geen
gezamenlijke verplichting dus om te doen wat noodzakelijk is.
Signaal
Rijke industrielanden zoals Nederland zijn hoofdverantwoordelijk voor de enorm gestegen CO2uitstoot en dus voor de gevolgen daarvan in ontwikkelingslanden. Daar hoeven we geen doekjes om
te winden. De vraag is wat we met die verantwoordelijkheid doen. Half november stemt het
Europarlement over een resolutie die de EU oproept in Durban de tweede fase van het Kyoto-protocol
te ondersteunen.
Hivos vraagt de Europarlementariërs een duidelijk signaal af te geven aan andere wereldmachten
door deze resolutie aan te nemen. Zo kan Europa opnieuw leiderschap tonen op klimaatgebied. Die
steun aan Kyoto is noodzakelijk voor de volgende stap: een wereldwijd verdrag dat de CO2-uitstoot
sterk reduceert. Want hoe je het ook wendt of keert, klimaatverandering is een mondiaal probleem dat
je lokaal niet kunt oplossen.
Dus wat gaan we doen: wachten op de volgende 'natuurramp', o en wee roepen, geld storten en over
tot de orde van de dag? Of pakken we nu eindelijk het probleem eens bij de wortel aan door in Durban
afspraken te maken over een drastische, wereldwijde vermindering van de CO2-uitstoot? Hivos vindt
dat we moreel verplicht zijn om het Kyoto Protocol een tweede leven te geven. Dat 'ouderwetse'
standpunt nemen we zonder enige gêne in. Maar ook als we, conform de nieuwe wind op
Buitenlandse Zaken, het Nederlandse eigenbelang voorop stellen, komen we uit op Kyoto II.
Klimaatverandering gaat ook ons land veel geld kosten. CO2-reductie door in te zetten op schone
energiebronnen gaat ons land werkgelegenheid, groei en veiligheid opleveren. Hoe moeilijk kan een
besluit dan zijn?
Manuela Monteiro is algemeen directeur van Hivos en Eco Matser is klimaatspecialist bij Hivos.
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Grootste vervuiler China wil geen
afspraken over uitstoot broeikasgas
ANP/Redactie −22/11/11, 11:14

De uitstoot van een elektriciteitscentrale in Peking, China.© REUTERS

China accepteert geen bindende afspraken om de uitstoot van broeikasgassen te beperken. Dit
zei de Chinese klimaatonderhandelaar Xie Zhenhua vandaag in aanloop naar de klimaattop in
Durban die 28 november begint. China is de grootste vervuiler ter wereld als het gaat om de
uitstoot van broeikasgassen.
Bij de klimaattop proberen de landen van de VN een opvolger samen te stellen voor het zogeheten
Kyotoprotocol, dat eind volgend jaar afloopt. China wil wel een verlenging van Kyoto. Dat zou kunnen
resulteren in een politieke overeenkomst, waarbij dan geen bindende afspraken zijn gemaakt.
Commentaar vanuit andere landen dat er in het Kyotoprotocol geen bindende afspraken zijn voor
reuzen zoals China en India, maken een verlenging van het protocol lastig. Canada, Japan en
Rusland hebben al laten weten niet te willen tekenen voor verlenging. De Europese Unie is voor
verlenging als China en de VS laten zien dat het ze ernst is om de gassen de komende jaren terug te
dringen.
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'Nederland blijft stil over
klimaatverandering, maar negeren is
geen optie'
OPINIE - Pieter Pauw − 23/11/11, 16:58

De stad Bangkok wordt geteisterd door grote overstromingen, 25 oktober 2011. © REUTERS

De Nederlandse regering praat het liefst zo weinig mogelijk over klimaatverandering. Terwijl
Duitsland een voortrekkersrol vervult, lijkt het onderwerp hier taboe te zijn geworden, schrijft
onderzoeker Pieter Pauw.
Volgende week begint in Durban de jaarlijkse klimaattop (COP). In Nederland blijft het angstvallig stil,
maar over de oostgrens staan de kranten bol van berichten over klimaatverandering.Naast de Duitse
ministeries van Milieu en Ontwikkelingssamenwerking mengt nu ook minister Westerwelle van
Buitenlandse Zaken zich in het debat. Duitsland wil een voortrekkersrol op de klimaattop. Er is een
wereld te winnen. Want de mondiale CO2 uitstoot en - concentratie in de atmosfeer stijgen sneller dan
het IPCC zich in 2001 kon voorstellen. Zonder trendbreuk warmt de aarde volgens het Internationaal
Energie Agentschap 6 graden op tot het jaar 2100. Natuurrampen in Australië, Thailand, de Verenigde
Staten, China en de Hoorn van Afrika laten zien wat de gevolgen van klimaatverandering zouden
kunnen zijn.
Bij het Nederlandse kabinet lijkt klimaatbeleid echter taboe. Minister Schultz van Haegen van
Infrastructuur en Milieu werkt bijvoorbeeld hard om meer auto's op meer asfalt te krijgen. Maar in haar
48 toespraken komt het woord 'klimaat' slechts één keer voor. Minister Verhagen lijkt bij duurzame
innovatie gek genoeg aan kern- en kolenenergie te denken (zonder CO2 opslag). En versplinterde
natuur kan zich moeilijk aanpassen aan klimaatverandering, maar staatssecretaris Bleker heeft de
ontwikkeling van aaneengeschakelde natuurgebieden nagenoeg stilgezet.
Kleine speler
Terug naar de klimaattop. Na eerdere mislukkingen is 'Durban' de laatste kans voor een vervolg op
het Kyoto Protocol, de bindende internationale afspraak over het gezamenlijk terugdringen van de
uitstoot van broeikasgassen. Ook ditmaal is de kans op succes klein. Dat is beklagenswaardig, maar
niet verwonderlijk. Op de COP onderhandelen namelijk 194 landen, met gelijke stemrechten maar
verschillende belangen. Zo wil de VS alleen haar uitstoot verminderen als opkomende vervuilers zoals
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China en India dat ook doen. Bosrijke landen willen hun bos (CO2 opslag) alleen beschermen tegen
financiele compensatie. Kleine eilandstaten zijn tegen een heffing op vlieg- en scheepsverkeer, omdat
ze anders onbereikbaar worden.
Nederland heeft zichzelf tot kleine speler gemaakt. Haar doel om de nationale CO2-uitstoot met 6
procent te verminderen tussen 1990 en 2012 is gehaald door reductie in ontwikkelingslanden te
kopen. Kabinet Balkenende IV wilde 30 procent minder uitstoot in 2020, maar dat heeft dit kabinet
teruggedraaid naar 20 procent.
Durban's tweede hoofdthema is de Westerse financiële steun aan ontwikkelingslanden om met
klimaatverandering om te gaan. Volgens het 'de vervuiler betaalt'-principe werd eerder al 30 miljard
dollar toegezegd voor de periode 2010-2012, en jaarlijks 100 miljard vanaf 2020. Afgesproken is dat
het geld 'new and additional' moet zijn, dus bovenop bestaand ontwikkelingsgeld. De Braziliaanse
klimaat-onderhandelaar Alberto Figueiredo waarschuwde maandag in the Guardian dat de klimaattop
in Durban mislukt als Westerse landen hier nu onderuit gaan proberen te komen. Feitelijk heeft dit
kabinet dat al gedaan: het bracht klimaatgeld onder bij ontwikkelingssamenwerking, en verlaagde dat
bedrag vervolgens ook nog eens. Kortom, Nederland presteert niet al te best. Maar buiten de
Nederlandse politiek en de internationale onderhandelingen gloren lichtpunten.
Allereerst zien steeds meer bedrijven in dat klimaatverandering negeren geen optie is.
Weersextremen kunnen hen schaden, direct of indirect. Denk dan bijvoorbeeld aan de verhoging van
de graanprijs door droogte en bosbranden in Rusland in 2010. Daarnaast groeit het inzicht in klimaaten milieuproblematiek. Als gevolg stellen consumenten steeds meer duurzaamheidseisen aan
producten. Maar bedrijven kunnen ook elkaar duurzaamheid opleggen. Het Amerikaanse WalMart eist bijvoorbeeld van haar 70.000 toeleveranciers dat ze hun brandstofverbruik,
verpakkingsmateriaal en afval verminderen. Deze overheid wil Nederland internationaal competitief
houden. Dan moet zij in haar oren knopen dat niet-duurzame bedrijven niet meer bestaan in de
toekomst.
Zorgen
Ten tweede beschouwt de Europese burger klimaatverandering ondanks de financiële crisis als een
grotere zorg dan de economie, zo blijkt uit recent onderzoek van TNS Opinion and Social. Van de
26840 ondervraagden ziet 89 procent klimaatverandering als een groot mondiaal probleem. Een
verstandige overheid stuurt er op aan dat deze gedachten omgezet worden in daden -dat hoeft netto
niets te kosten. Klimaatsceptici zijn er tegelijkertijd steeds minder. Dat VVD-Kamerlid René Leegte het
KNMI wil opheffen omdat het meetgegevens publiceert die klimaatverandering aantonen, geeft slechts
aan dat hij achter de feiten aanloopt.
Ten derde ontwikkelen grootvervuilers Australië en China in navolging van de EU en Nieuw Zeeland
een 'cap and trade' systeem. Een land en haar bedrijven mogen in zo'n systeem maar beperkt en
steeds minder broeikasgassen uitstoten. Emissierechten verhandelen is mogelijk, dus het loont om
minder uit te stoten dan toegestaan. Een deel van de emissierechten worden geveild en dat levert de
schatkist steeds meer geld op. Duitsland investeert dit in duurzame ontwikkeling en aanpassing aan
klimaatverandering in ontwikkelingslanden. Dat zou Nederland ook moeten doen.
Deze ontwikkelingen bij bedrijven, individuen en landen geven overheden het mandaat om in actie te
komen. Duitsland lijkt dat te snappen. Maar het Nederlandse kabinet duikt weg voor haar
verantwoordelijkheid op klimaatgebied. Van een land dat altijd over de grenzen heen heeft gekeken,
en juist daardoor tot de rijkste ter wereld behoort, mag men meer verwachten.
Pieter Pauw is onderzoeker aan het Deutsches Institut für Entwicklungspolitik.
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'Europa begint klimaattop met
domme strategie'
OPINIE - Bas Eickhout − 27/11/11, 20:32

Vandaag werd 'een loop van de toekomst' gehouden in Durban om aandacht te vragen voor de klimaatproblemen. ©
REUTERS

Uit strategische overwegingen neemt de EU geen leidende rol in de klimaatonderhandelingen.
Een domme keuze, meent Europarlementariër Bas Eickhout van GroenLinks.
Morgen begint de VN-klimaattop in Durban. Een belangrijke stap naar een wereldwijd klimaatakkoord
die de temperatuurstijging beperkt tot twee graden Celsius. Volgens de VN en het Internationaal
Energie Agentschap (IEA) zijn de gevolgen onomkeerbaar als niet binnen 5 jaar dat akkoord er ligt.
De EU heeft in Durban een cruciale rol in het smeden van een akkoord. Maar dan moet ze wel haar
rol van spelbreker naar spelmaker omvormen.
Eind volgend jaar loopt het enige mondiale klimaatakkoord, het Kyoto Protocol, af. Onder het Kyoto
Protocol hebben landen een doel voor het jaar 2012 om hun klimaatemissies te reduceren. Een aantal
landen willen dat geen verlenging komt van het Kyoto Protocol. Voor ontwikkelingslanden is het echter
prioriteit. Hoewel de EU niets te verliezen heeft bij een verlenging - ze heeft al een doel voor het jaar
2020 - verbindt zij condities aan een vervolg op Kyoto. Een domme strategische zet: Europa lijkt maar
geen lessen te trekken uit het verleden.
Tijdens de klimaattop in Kopenhagen wilde de EU van 20 procent minder CO2-uitstoot naar 30
procent gaan als andere landen ook zouden bewegen. Deze tactiek faalde: andere vervuilers
verhoogden hun inzet niet, de top werd een grote mislukking en de EU bleef zitten met een weinig
ambitieus klimaatbeleid. Dit jaar lijkt de EU hetzelfde te doen: wachten totdat iedereen op hetzelfde
moment springt.
Dreun
Eurocommissaris voor klimaat Connie Hedegaard wil niet meteen al haar kaarten op tafel leggen. Een
vervolg op het Kyoto protocol is acceptabel voor de EU, maar alleen als andere vervuilers op termijn
ook aan regels gebonden zijn. Want wat stelt een klimaatakkoord voor als het slechts 15 procent van
de wereldwijde klimaatuitstoot omvat? Hedegaard wil haar troefkaart, een 'ja' voor verlenging op Kyoto
nog vasthouden.
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Kyoto is echter de troef die het beste nú gespeeld kan worden. Laten we de zaak bekijken vanuit
China. China kan lekker achterover leunen zolang de EU niet beweegt 'Wij willen wel, maar zolang de
historisch gezien grootste schuldenaars niet bewegen, waarom zouden wij?', aldus China. China kan
op deze manier de schuld van nóg een falende klimaattop op de EU afschuiven. Ondertussen krijgen
de klimaatonderhandelingen zo'n grote dreun dat het jaren duurt voordat er weer vooruitgang kan
worden geboekt.
Lui
Speelt de EU echter haar troef dan zullen de ontwikkelingslanden, die als eerste geconfronteerd
zullen worden met de desastreuze gevolgen van klimaatverandering, de EU plotseling als een partner
zien. China kan niet meer lui achterover hangen en moet dan zelf aan de bak. Zo niet, dan krijgt China
zijn traditionele achterban, de ontwikkelingslanden, tegen zich en dat is niet in het belang van China
die hen voor bijvoorbeeld grondstoffen hard nodig heeft. Als grootste CO2-uitstoter zal zij dan ook een
stap moeten zetten om gezichtsverlies te voorkomen. Deze troef zou zo het blokkerende duo van
China en de Verenigde Staten uit elkaar spelen en zou de VS isoleren.
De EU doet zich graag als klimaatleider voor. Uit strategische overwegingen gedraagt het zich niet als
klimaatleider in de onderhandelingen, terwijl er veel te winnen valt. De EU kan met ambitieus klimaaten energiebeleid en investeringen in groene innovaties ook de weg uit de crisis leiden. De wereld
ontwaakt uit de droom dat de oliereserves onuitputtelijk zijn en ziet dat klimaatverandering leidt tot een
toename van extreme weersomstandigheden en onze gezondheid lijdt onder luchtvervuiling. Door in
te stemmen met Kyoto tijdens de klimaattop in Durban kunnen allianties gesmeed worden om
de komende jaren tot een bindend wereldwijd klimaatakkoord te komen en de ernstige gevolgen van
klimaatverandering te voorkomen. Als we blijven wachten totdat de VS zich gaan roeren dan staan wij
voor altijd aan de zijlijn.
Bas Eickhout is europarlementariër voor GroenLinks.
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Vrees voor debacle op klimaattop
vanaf morgen
ANP/Redactie − 27/11/11, 10:21

Een energiecentrale in Duitsland. © GETTY

De strijd tegen de uitstoot van broeikasgas CO2 kan een gevoelige klap krijgen. De huidige
afspraken van het zogeheten Kyotoprotocol lopen volgend jaar af. Zonder nieuwe afspraken
vervalt de juridische basis voor de hele handel in emissierechten, waarin wereldwijd
honderden miljoenen euro's omgaan. Bij een klimaattop vanaf morgen in Zuid-Afrika moet
duidelijk worden of landen willen doorgaan.
'De VS, Japan en Rusland doen zeker niet mee. Wellicht dat de Europese Unie en de
ontwikkelingslanden het Kyotoprotocol dan samen overeind houden', zegt Bas Eickhout,
klimaatwetenschapper en Europarlementslid van GroenLinks. 'Maar de Europese Unie verbindt daar
voorwaarden aan, dus het is nog niet zeker.'
In de Zuid-Afrikaanse stad Durban komen zo'n 20.000 ambtenaren en politici van bijna 200 landen
bijeen, gevolgd door circa 1500 cameramensen en journalisten. Het aantal aanwezigen is een stuk
minder dan twee jaar geleden in Kopenhagen. Toen waren de verwachtingen veel hoger gespannen,
maar de wereldleiders bereikten geen akkoord over verlenging van het Kyotoprotocol.
Grootste vervuilers verzetten zich
'Het juridische probleem komt bovenop de gebrekkige beloftes om CO2 te bestrijden en een financieel
probleem voor klimaatacties', zegt Eickhout. Want de kans dat er bindende reductiedoelen komen
voor de komende jaren is zeer klein: de VS en China verzetten zich daar nu tegen, terwijl deze landen
juist 's werelds grootste CO2-uitstoters zijn. De EU wil wel bindende afspraken. De EU-landen hadden
zichzelf al verplicht om de uitstoot te verlagen met 20 procent tot 2020. Onderhandelaars mikken nu
op een akkoord in 2015, en hopen dat China dan ook mee gaat doen. 'Maar de kans dat we de
opwarming van de aarde nog kunnen beperken tot 2 graden wordt steeds kleiner.'
Het Wereld Natuur Fonds (WNF) hamert bij de onderhandelaars op het grote belang van een akkoord.
'Klimaatverandering is een dreiging die grenzen en politiek overstijgt', zegt Samantha Smith van het
WNF-klimaatinitiatief. 'De geschiedenisboeken zullen foto's tonen van natuurrampen door de
klimaatverandering samen met een verhaal over mislukte klimaattoppen, tenzij regeringen nu voor een
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ander verhaal zorgen.'
'Idioot, zinloos en eindeloos'
Namens Nederland gaat staatssecretaris Joop Atsma (Milieu) naar Durban. Hij waarschuwde de
Tweede Kamer donderdag al dat het 'erg lastig wordt om bindende afspraken te maken'.
Sommige regeringsleiders hebben inmiddels echter de moed opgegeven. De klimaattoppen zijn
'idioot, zinloos en eindeloos', verzuchtte president Mohamed Nasheed van de eilandengroep
Malediven, die door de hogere waterstand dreigen onder te lopen.
Hoogtepunten
Hieronder een overzicht van de voornaamste mijlpalen in de reeks klimaattoppen.
RIO DE JANEIRO 1992: De staten besluiten om de uitstoot van broeikasgassen te begrenzen. Doel is
dat ,,het ecosysteem zich op natuurlijke wijze kan aanpassen aan de klimaatveranderingen en de
voedselvoorziening niet wordt bedreigd.'' Volgens wetenschappers is dit haalbaar als de gemiddelde
wereldtemperatuur hoogstens 2 graden stijgt.
KYOTO 1997: Het Kyotoprotocol is een eerste concrete stap om de doelen van de Rio-conventie te
bereiken. Industrielanden verplichten zich om de uitstoot van de belangrijkste broeikasgassen
minstens 5 procent te beperken in 2012 vergeleken met de uitstoot in 1990. Ontwikkelingslanden
worden ontzien. De VS doen niet mee.
KOPENHAGEN 2009: Regeringsleiders slagen er niet in om afspraken te maken over een vervolg op
het Kyoto-protocol, waarvan de eerste fase in 2012 afloopt.
CANCUN 2010: De conferentie besluit tot een klimaatfonds. Dat moet armere landen helpen met de
klimaatveranderingen en om milieuvriendelijker te worden.
DURBAN 2011: Om het klimaatfonds te activeren, moet er een bestuur komen. De conferentie zal het
fonds zeker nog niet geheel vullen. Klimaatbeschermers hopen op een omvattend
onderhandelingsmandaat om ongeveer in het jaar 2015 tot een klimaatverdrag te komen.
RIO DE JANEIRO 2012: Van 4 tot 6 juni 2012 moeten de deelnemende landen een document
ondertekenen over een groenere economie en armoedebestrijding.

44

Laatste 15 jaar kenden 13 warmste
jaren ooit
ANP/Redactie − 29/11/11, 10:24

© ThinkStock

De 13 warmste jaren aller tijden hebben zich voorgedaan in de laatste 15 jaar, zo heeft de
Wereld Meteorologische Organisatie van de Verenigde Naties vandaag gemeld in haar
jaarverslag over klimaattrends.
Het jaar 2011 komt op de tiende plaats in de recordlijst van de warmste jaren ooit. De temperatuur van
de zee en de lucht in januari-oktober 2011 is naar schatting circa 0,4 graden Celsius hoger dan het
gemiddelde van de jaren 1961-1990.
Het wereldwijde klimaat in 2011 werd zwaar beïnvloed door de koelere zeetemperatuur in de Stille
Oceaan van eind 2010 en begin 2011. Dat zogeheten La Niña-effect was het sterkste in 60 jaar. Het
was een van de oorzaken van de droogte in Oost-Afrika, de overstromingen in Thailand, Australië en
omgeving.
In West-Europa bracht de lente van 2011 droogterecords. In veel delen is de meest droge lente ooit
gemeten. Dit leidde tot nationale records in Frankrijk en Nederland. Het Nederlandse weerinstituut
KNMI zei in mei dat in de maanden maart, april en mei ongeveer 50 millimeter neerslag viel, tegen
een normaal gemiddelde van 172 millimeter. Ook scheen de zon 710 uren tegen 517 normaal.
Het rapport is gepresenteerd bij de VN-klimaattop in het Zuid-Afrikaanse Durban. Bijna 200 landen
proberen daar maatregelen af te spreken om de verdere opwarming van de aarde te beperken.
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China: Canada geeft slechte voorbeeld
tijdens klimaattop Durban
Emma van der Wateren −30/11/11, 10:10

Tentoonstelling over duurzame energie in Durban, waar maandag de klimaattop is begonnen.© GETTY

China heeft Canada bekritiseerd omdat het land de geruchten dat het van plan is het Kyotoprotocol naar de prullenbak te verwijzen, niet kan ontkrachten. Canada geeft hiermee het
slechte voorbeeld, vindt China.
Dat meldt het Chinese staatspersbureau Xinhua vandaag. Peter Kent, de Canadese milieuminister,
zei maandag dat het Kyoto-protocol 'het verleden' is. Maar hij wilde niets bevestigen of ontkennen
over de geruchten in de media dat zijn land van plan is zich formeel terug te trekken uit het verdrag.
Canada is voor nieuwe afspraken over de reductie van broeikasgassen, maar dan moet iedereen
meedoen, vindt het land. Dus ook China en India, die zich nu nog niet aan afspraken in het Kyotoprotocol hoeven te houden.
Het commentaar, gepubliceerd door Xinhua, beschuldigde Canada ervan de wereldwijde pogingen
tegen klimaatverandering te ondermijnen en zijn eigen reputatie te schaden. 'Terwijl delegaties in
Durban onderhandelen over een opvolger van het Kyoto-protocol, is een dergelijk 'gerucht' zeer
schadelijk', aldus Xinhua. 'Sommigen zijn boos, sommigen verdrietig, maar alle delegaties zijn kritisch
over Canada.'
China wil geen verplichtingen
Op de klimaattop in het Zuid-Afrikaanse Durban proberen afgevaardigden uit 192 landen sinds
maandag afspraken te maken over een opvolger van het Kyoto-protocol, dat eind volgend jaar afloopt.
In dat klimaatverdrag hebben 37 landen beloofd de broeikasgassen met gemiddeld 5 procent terug te
dringen tussen 2008 en 2012 ten opzichte van 1990.
China wordt in Kyoto-protocol nog behandeld als ontwikkelingsland en wil dat in een opvolger ervan
ook blijven. Een ontwikkelingsland heeft in het verdrag geen verplichtingen op het gebied van CO 2reductie. China is bereid tot een vrijwillige doelstelling van 40 tot 45 procent reductie tussen 2005 en
2050, maar het land doet geen toezeggingen in internationaal verband.
Canada is wel gebonden aan de afspraken van het Kyoto-protocol, maar heeft de doelen niet gehaald.
In 2009 was de CO2-uitstoot van het land nog 17 procent te hoog.
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China bereid tot bindende afspraken
over CO2-uitstoot
ANP/Redactie −02/12/11, 19:27

Smog in de Chinese stad Beijing. China is de grootste uitstoter van broeikasgassen ter wereld. © EPA

China is bereid een bindende overeenkomst te tekenen over minder uitstoot van
broeikasgassen, onder bepaalde omstandigheden. De Chinese hoofdonderhandelaar Su Wei
heeft dat vandaag gezegd bij de VN-klimaattop in Zuid-Afrika.
China is de grootste uitstoter van broeikasgassen ter wereld. Tot dusver pleitte het vooral voor
vrijwillige afspraken.
De aankondiging kan een impuls geven aan de onderhandelingen bij de klimaattop, die tot en met 9
december duurt. Zonder akkoord vervalt in 2012 het zogeheten Kyotoprotocol. Dat verplicht
deelnemende landen om de uitstoot van broeikasgas CO2 te beperken. China, India en de VS zijn de
grootste CO2-uitstoters ter wereld en weigerden tot dusver zich te binden aan afdwingbare doelen.
Bij de klimaattop proberen bijna tweehonderd landen maatregelen af te spreken om de opwarming
van de aarde te beperken.
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Nieuw rapport: meer CO2-uitstoot,
ondanks zwakke economie
ANP −04/12/11, 19:36

© EPA

De industrie heeft wereldwijd 3 procent meer broeikasgas CO2 uitgestoten dit jaar, ondanks de
kwakkelende economie. Dat blijkt uit de jaarlijkse studie van de Global Carbon Project, dat
vandaag is gepresenteerd in Singapore.
De studie gebruikt gegevens van de VS, VN en BP. De uitkomst geeft extra druk op de
klimaatconferentie in het Zuid-Afrikaanse Durban, waar bijna 200 landen deze week onderhandelen
over minder CO2-uitstoot.
De groei van de uitstoot komt uit een klein aantal ontwikkelende landen, aldus het rapport. Het wijst
vooral naar China, India, Brazilië en Zuid-Korea. Bovendien lijken acties om de economie
milieuvriendelijker te maken overal te stagneren, ontdekten de onderzoekers.
In 2010 steeg de CO2-uitstoot nog met 6 procent. 'De financiële crisis was een kans om minder
broeikasgas uit te storen. Maar wij vonden geen aanwijzing dat dit echt gebeurt', aldus de
onderzoekers. De CO-uitstoot komt voornamelijk door het verbranden van steenkool. Olie zorgt voor
34 procent van de emissies.
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Canada verwerpt Kyoto Protocol
voorgoed
ANP/ Redactie −07/12/11, 13:46

Canadees Minister Peter Kent.© REUTERS

Canada beschouwt het Kyoto Protocol als verleden tijd, zei minister Peter Kent (Milieu)
vandaag bij de VN-klimaattop in het Zuid-Afrikaanse Durban. De minister zei dat Canada geen
nieuwe ronde aan verminderingen van de CO2-uitstoot accepteert.
'We zullen anderen niet tegenhouden als ze een nieuw protocol willen afsluiten, maar wij doen niet
meer mee', zei Kent. Het protocol loopt nu af in 2012. Bijna 200 landen onderhandelen in Durban over
verlenging.
'Het Kyoto Protocol is geen oplossing', zei de minister. 'Het beslaat hooguit 30 procent van de
wereldwijde uitstoot van broeikasgas CO2, volgens sommige schattingen zelfs minder dan 15
procent.'
Canada had in het protocol beloofd de uitstoot 6 procent te verlagen vergeleken met 1990, maar heeft
in praktijk juist meer uitgestoten. Zonder het protocol hoeft het geen emissierechten meer te betalen.
Ook Japan en Rusland hebben gezegd dat ze hun CO2-inspanningen niet te verlengen.

49

'Teleurstellend weinig aandacht
klimaattop'
ANP −08/12/11, 16:49

Een betoger op de plek in Durban waar de conferentie wordt gehouden. © EPA

De VN-klimaattop in het Zuid-Afrikaanse Durban krijgt amper aandacht in Nederland. Heel
teleurstellend, vindt milieuorganisatie IUCN. De top valt in de schaduw van de EU-top waar
regeringsleiders de euro proberen te redden.
'Ik kan het me ook voorstellen na de top in Kopenhagen eind 2009', zegt klimaatadviseur Carl Königel
van IUCN NL vandaag vanuit Durban. 'Toen waren de verwachtingen hoog gespannen, maar kwam er
niets uit.'
Bij de klimaattop spreken bijna 200 landen over de aanpak van broeikasgassen, om de opwarming
van de aarde te beperken. Zonder akkoord komt er een einde aan het zogeheten Kyoto Protocol, dat
deelnemende landen verplicht minder broeikasgassen uit te stoten. Extra CO2-uitstoot kan de
opwarming van de aarde versnellen.
De 12-daagse conferentie loopt morgen af, zonder zicht op enig resultaat. 'Ik verwacht dat de
onderhandelaars zeker tot zaterdagochtend zullen doorgaan om een resultaat te kunnen boeken',
verwacht Königel.
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Conclusie klimaattop laat op zich
wachten
ANP −09/12/11, 21:40

Een 'brandend' CO2-protestbord in Berlijn gisteren, tijdens een demonstratie van Greenpeace.© EPA

Op de klimaattop in het Zuid-Afrikaanse Durban is zaterdagochtend vroeg nog altijd geen
overeenstemming bereikt over een slotverklaring.
Een actievoerder van Oxfam in Durban.© afp

In de tekst die nu wordt besproken, staat dat volgend jaar al een proces in gang moet worden gezet
dat voor 2015 moet uitmonden in een deal over vermindering van de CO2-uitstoot.
De klimaattop in Durban is gisteravond geschorst na een rebellie van eilandstaten,
ontwikkelingslanden en de EU. Die hadden geklaagd dat een ontwerp eindtekst van gastheer ZuidAfrika te slap is. Daarin is slechts sprake van beloftes om ergens na 2020 CO2 te verminderen.
'Met deze eindtekst laten we de wereld koken. Dat is de dood van het klimaat', zei de Boliviaan Rene
Orellana, die de Latijns-Amerikaanse landen vertegenwoordigt.
De EU en haar medestanders zien nu graag vastgelegd dat er uiterlijk in 2015 een akkoord is over
beperking van de CO2-uitstoot. Die beperking moet dan in 2020 ingaan. China, India en de VS willen
zich liever niet binden. China en de VS zijn 's werelds grootste uitstoters van broeikasgassen.
Na 2020
Minister Karl Hood uit Grenada die onderhandelaars van 43 kleine eilandstaten leidt: 'We kunnen
moeilijk accepteren dat een akkoord pas ergens na 2020 in werking treedt. Dat duurt wie weet hoe
lang.'
De onderhandelingen duren al 12 dagen en zouden eigenlijk vrijdag aflopen. Een kerngroep van circa
25 ministers kwam in de nacht van vrijdag op zaterdag bijeen om een compromis te vinden. Maar dat
is vooralsnog niet gelukt. Nederland is aanwezig met een opvallend kleine delegatie, nog kleiner dan
die van Luxemburg of België. Staatssecretaris Joop Atsma bezocht op de cruciale laatste dag een
Unilever-fabriek in Durban. 'Beschamend', oordeelde klimaatwetenschapper en Europarlementslid Bas
Eickhout. 'Nederland speelt hier geen rol meer.'

51

EU botst met China en India op
klimaattop
ANP −10/12/11, 20:02

Deelnemers aan de klimaattop in Durban. © EPA
VK UPDATEIndia en China botsen op de VN-klimaattop hevig met de Europese Unie over de

reductie van CO2-uitstoot. 'India zal zich nooit laten intimideren door dit soort dreigementen',
zei de Indiase minister van Milieu Jayanthi Natarajan.
De EU stuurt op de klimaattop in het Zuid-Afrikaanse Durban aan op bindende afspraken over CO2reductie. Het Kyoto Protocol dat landen verplicht om de uitstoot te verminderen, loopt namelijk in 2012
af.
China, India, maar ook de Verenigde Staten voelen echter niks voor verplichtingen. Het overleg op de
top duurt door de onenigheid al anderhalve dag langer dan aanvankelijk was gepland. India vindt dat
het onder druk wordt gezet 'om de principes van lastenverdeling tussen arm en rijk op te geven', aldus
de boze minister van Milieu.
Een nieuw voorstel van gastheer Zuid-Afrika betekent dat een nieuw klimaatakkoord pas vanaf 2020
geldt en niet bindend is. De EU wil juist wel bindende afspraken over minder uitstoot van CO2.
'Als dit niet nog verandert deze nacht, dan kunnen we de klimaattop als mislukt beschouwen', aldus
een woordvoerder van GroenLinks in het Europees Parlement. Onderhandelaars zijn vanavond voor
het eerst plenair bijeengekomen voor informeel overleg. Daarbij moet blijken of er voldoende steun is
voor de circa 60 pagina's tellende ontwerp-slotverklaring. In de verklaring staat dat volgend jaar al een
proces in gang moet worden gezet dat voor 2015 moet uitmonden in een deal over minder uitstoot van
broeikasgas CO2.
Aan de klimaattop doen duizenden onderhandelaars uit 192 landen mee, maar veel delegatieleden
zijn al onderweg naar huis. De conferentie zou al vrijdag aflopen. 'Het is chaos, met zoveel
deelnemers die vertrekken of hun vluchten proberen om te boeken. Men is moe en heeft het wel
gehad', vertelt Eickhout, die zelf net het conferentieoord heeft verlaten. 'Er is ongelooflijk veel irritatie
over het Zuid-Afrikaanse voorzitterschap. Het gaat traag en dan bleken er weer teksten verdwenen
waar al een akkoord over was.'
Veel kleinere landen zijn al vertrokken, onder wie de kleinere eilandstaten die juist het kwetsbaarst zijn
voor stijgende zeeniveaus. Zonder afspraken over vermindering van de CO2-uitstoot zal de
gemiddelde temperatuur op aarde circa 3,5 graden stijgen. Dat leidt tot meer droogte en
overstromingen, aldus Duits onderzoek.
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Canada, Rusland, Japan verlengen
'Kyoto' niet
ANP −11/12/11, 08:38

Canada, Japan en Rusland hebben op de klimaattop in Durban aangegeven dat zij niet van plan
zijn om nieuwe beloftes te doen over de beperking van CO2-uitstoot, zo lang er geen verdrag is
dat ook geldt voor veel grotere vervuilers als China en de Verenigde Staten.
Op de conferentie werd weliswaar besloten het Kyoto Protocol te verlengen, omdat dit volgend jaar
afloopt, maar landen mogen ieder voor zich beslissen of ze zich opnieuw aan verplichtingen
verbinden. Canada, Japan en Rusland hebben alledrie het Kyoto Protocol geratificeerd, maar wachten
dus liever op wereldwijde afspraken.
De Europese Unie, Nieuw-Zeeland en Zwitserland hebben meteen aangegeven wel nieuwe
verplichtingen aan te willen gaan onder de vlag van 'Kyoto'.
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Waterig compromis op klimaattop
ANP/Redactie −11/12/11, 08:09

Vermoeide deelnemers aan de klimaattop in Durban.© AFP

De klimaattop in het Zuid-Afrikaanse Durban heeft afgelopen nacht een waterig compromis
opgeleverd. Harde afspraken werden niet gemaakt, alleen toezeggingen om rond 2015 een
nieuw klimaatverdrag af te sluiten. Dat moet rond 2020 in werking treden.
De top duurde anderhalve dag langer dan gepland. Het overleg werd overschaduwd door
meningsverschillen. De Europese Unie, ontwikkelingslanden en eilandstaten die dreigen te verdwijnen
onder de stijgende zeespiegel wilden bindende afspraken maken over de vermindering van CO2uitstoot. Belangrijke vervuilers als China, India en de Verenigde Staten wilden echter alleen vrijwillige
toezeggingen doen.
Verlengen Kyoto Protocol
De deelnemers aan de klimaattop in Durban besloten zondag wel het Kyoto Protocol te verlengen. Dat
verdrag uit 1997, waarin was afgesproken de CO2-uitstoot te verminderen, zou volgend jaar aflopen.
China, India en de VS deden echter niet mee aan 'Kyoto', en de andere landen mogen zelf bepalen of
ze opnieuw deelnemen. Japan, Rusland en Canada zijn dat niet van plan, hebben ze zondag
aangegeven.
Ondanks het uitblijven van harde afspraken zegt de Nederlandse staatssecretaris Joop Atsma (Milieu)
tevreden te zijn over de klimaattop in Durban. 'Met dit pakket van afspraken komt er eindelijk een
klimaatverdrag in zicht dat van alle landen is', laat hij in een verklaring weten.

54

Les 6 Gemeenschappelijk oplossen
Beantwoord samen met je groepsleden de volgende vragen:
1) Tegen welke politiek-bestuurlijke problemen lopen de landen van de VN in dit geval aan?
2) Tegen welke sociaal-economische problemen lopen de landen van de VN in dit geval aan?
3) Tegen welke culturele problemen lopen de landen van de VN in dit geval aan?
Beantwoord onderstaande vragen vanuit de visie van het land of de groep van landen die jullie
vertegenwoordigen.
4) Wat is de belangrijkste oorzaak voor het falen van de landen van de VN tijdens de
klimaattop in Durban?
5) Door welk land / welke landen wordt dit probleem veroorzaakt? Leg je antwoord uit.
6) Welk land / welke landen moeten akkoord gaan met het uitstoten van minder
broeikasgassen? Beargumenteer je antwoord.
Met de beantwoording van onderstaande vragen evalueer je de houding van jouw eigen land of
groep van landen en van de landen die deel uit maken van de VN.
7) Welk cijfer geef je je eigen land op een schaal van 1 tot 10, wanneer economie staat voor
een 1 en milieu voor een 10?
8) Waar heb je dit cijfer op gebaseerd?
9) Wat vinden jullie van de samenwerking van de landen binnen de VN wanneer het gaat om
het milieu? Hoe zou deze samenwerking eventueel verbeterd kunnen worden?
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Toets ‘Debat Gaslands’
Er worden tijdens de toets verschillende dingen aan leerlingen uitgereikt. Zij krijgen, in deze
volgorde, de volgende informatie:
-

Dossier Gaslands
Zelf een stelling maken
Tijdschema en groepsindeling PO Debat Milieu & Beleid

Al deze informatie is hieronder opgenomen.
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Dossier Gaslands
Inhoudsopgave
Indrukwekkende documentaire over de gevolgen van schaliegaswinning in de VS.
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Minister, denk nog eens goed na over dat schaliegas.
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Indrukwekkende documentaire over de gevolgen van schaliegaswinning
in de VS
Op 14 september houdt de Tweede Kamer een hoorzitting over de risico’s van de winning van
schaliegas uit diepe aardlagen in Nederland. Er is al toestemming voor een proefboring in het
Brabantse Boxtel. In de VS hebben ze al jaren ervaring met wat ze daar 'fracking' noemen.

Filmmaker Josh Fox, woonachtig in het waterwingebied van New York, kan zijn land leasen aan een
bedrijf dat gaswinning op zijn terrein wil gaan doen. Voor 100.000 dollar. Zo’n aanbod kun je
moeilijk afslaan. Maar Fox vertrouwt het niet.

Het is het begin van een roadmovie langs de boorputten in de VS. Schaliegas wordt gezien als een
ideale oplossing om de schaarste te overbruggen nadat de aardolie is uitgeput en duurzame energie
op wereldschaal nog niet echt op gang is. In de VS zijn al tienduizenden boorputten geslagen om het
gas met behulp van veel chemicaliën aan de aardlagen te onttrekken.

De achtertuin van Josh Fox is nu nog een idyllisch bos - maar wat zal schaliegaswinning met zijn
land doen?
In GASLAND reizen we door de VS met Fox die, door het leasecontract dat hij kreeg opgestuurd,
nieuwsgierig werd naar de ervaringen van mensen die al voor het geld zijn gezwicht. Het is geen
reis door Amerika waar je vrolijk van kunt worden. Tal van mensen hebben op zijn minst
drinkwatervervuiling, en anders wel gezondheidsklachten of onverkoopbaar land. Onderweg blijkt
de stoet van benadeelden die door de Gascowboys wordt achtergelaten, alsmaar groter. En als
duidelijk wordt hoe de boorbedrijven het met de politiek geregeld hebben, dat alle booractiviteiten
van de normale milieuregels zijn uitgezonderd, houdt Fox het voor gezien; er komt geen
handtekening onder het contract.
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Schaliegas in Europa en Nederland
Sanne Stevens, 30.08.2011

Zoals op deze kaarten is te zien, zijn er ook in Europa grote hoeveelheden schaliegas te vinden. In
april dit jaar publiceerde de Energy Information Administration van de VS een rapport over
schaliegas wereldwijd. Het ontketende zeer enthousiaste reacties in verschillende landen en bij
energiebedrijven.
Polen is de meest enthousiast voorganger op schaliegas-gebied en hier zijn ook de meeste
schaliegasreserves gevonden. Er hebben zich 22 verschillende bedrijven gemeld om het
onconventionele gas te winnen in Polen.
De reden voor het Poolse enthousiasme heeft te maken met hun grote afhankelijkheid van Rusland
voor de energievoorziening op dit moment. Europa in geheel is voor 25 procent afhankelijk van
Russisch gas en Polen voor maar liefst 65 procent. Toegang tot de eigen schaliegasreserves kan deze
afhankelijkheid doorbreken. Van een land dat draait op aftandse kolencentrales en geïmporteerd
gas, zou Polen zo maar eens een van de grote energieleveranciers van Europa kunnen worden.
Volgens analisten zijn de schaliegasreserves gigantisch. In cijfers zou het om 3 triljoen m2 gaan, wat
neerkomt op ongeveer 200 maal de jaarlijkse gasconsumptie van het land.
In Polen zien ze het wel voor zich. Bezwaren over de schadelijkheid van de gaswinning worden aan
de kant geschoven. Het Ministerie voor Economische zaken in Polen gaat zelfs zover te zeggen dat
er absoluut geen aanwijzingen zijn voor enige schade aan het milieu door schaliegaswinning.
Ook in Duitsland en Groot-Brittannië zijn er proefboringen begonnen. Maar in Groot-Brittannië zijn
de proefboringen door het bedrijf Caudrilla onlangs weer stilgelegd na aardbevingen bij Lancashire,
bij het winningsgebied. Voor men doorgaat met de boringen, wordt onderzocht of de aardbevingen
door het hydrolisch breken veroorzaakt worden. Er gaan stemmen op om het fracking te verbieden
en er wordt deze maand een protestkamp, ‘Camp Frack’ tegen de onconventionele
gaswinningmethode georganiseerd.
In Duitsland heeft men ook zijn bedenkingen. Er zijn al bedrijven aan de slag met proefboringen,
maar na een zeer kritisch Europees rapport over de consequenties van schaliegaswinning denkt de
regering erover een moratorium (= opschorting/uitstel) op de onconventionele winning te leggen.
In Frankrijk is onlangs tot zo een moratorium besloten. Men vond de ecologische risico’s
onwenselijk. Wel opvallend is dat Frankrijk voor een groot deel op kerncentrales draait. Daarbij
59

wordt er zelden gelet op de risico's of het effect voor het milieu. De vraag is dus of de
schaliegaswinning werkelijk wordt tegengegaan vanwege de ecologische risico's of om de nucleaire
industrie te beschermen. Maar ook New York besloot tot een moratorium - wat toch wel iets zegt
over de risico's.
Ook in Nederland wil het bedrijf Cuadrilla proefboringen gaan doen, in Haaren en in Boxtel. De
energiesector is enthousiast, de minister ook, maar bewoners maken zich zorgen. Er is een platform
opgericht tegen de boringen, SchalieGASvrij Haaren. Lees ook een artikel verschenen in het
Brabants dagblad waarin wordt uitgelegd waarom schaliegaswinning een slecht idee is.
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Schaliegas: waarom niet?
Sanne Stevens, 30.08.2011

De argumenten voor en tegen
Tegenstanders van schaliegaswinning hebben een aantal argumenten. Allereerst kan de winning
grote schade toebrengen, aan de omgeving en de mensen die er wonen. Zoals blijkt uit Gasland,
zijn de risico’s enorm. Het is ook niet zo heel verwonderlijk dat er problemen kunnen ontstaan
als er zeer giftige chemicaliën samen met liters en liters water diep de grond in worden
geïnjecteerd. Maar voorstanders van gaswinning in Europa menen dat Gasland niet
representatief is voor de schaliegaswinning in het algemeen.
• VS is geen Europa
Hans Weijel van Cuadrilla noemt Gasland zelfs misleidend, omdat de voorbeelden in de film het
verkeerde beeld schetsen van schaliegaswinning in het algemeen. Het zijn vooral incidenten die
worden getoond, die door onzorgvuldigheden bij de winning veroorzaakt werden. In de VS kan dat
misschien ongestraft gebeuren, in Europa zeker niet. Hier dus geen methaan uit de kraan - de
boorleidingen zullen met een driedubbele laag omsloten worden om lekken tegen te gaan. En al het
vervuilde water dat na het hydrolisch breken overblijft zal netjes worden afgevangen en verwerkt,
verzekert de directeur van Cuadrilla Resources Nederland. De kans dat er chemicaliën van de
fracking vloeistof in het grondwater komen is ook veel kleiner – de steenlagen zitten hier veel
dieper en zijn veel harder. De chemicaliën kunnen geen kant op, zegt Cuadrilla.
Kortom: de gaswinners in de VS hebben er een potje van gemaakt, en dat gaat hier niet gebeuren.
Al was het maar vanwege de enorm strenge regelgeving.
Een rapport van de EU is kritischer over de strenge regelgeving die de risico’s in Europa voldoende
zou ondervangen. Volgens dit rapport ontbreekt het juist nog aan regelgeving omdat de methode zo
nieuw en experimenteel is. De onderzoekers pleiten er dan ook voor dat als de winning al wordt
toegestaan, er eerst een wettelijk kader wordt ontworpen van controles en reguleringen. Ook
proefboringen zouden beter gereguleerd moeten worden.
Het rapport van de EU is één van de onderzoeken die zeer kritisch is over deze manier van
gaswinning. Er zijn meer onderzoeksrapporten die zeer kritisch staan tegenover de
gaswinningmethode vanwege de consequenties voor het milieu. Dit rapport van het Tydall instituut
bijvoorbeeld. En een in het Nederlands vertaald rapport over alle gevolgen van de gaswinning door
het Worldwatch Institute. Maar de bedrijven blijven volhouden dat deze rapporten niet
representatief zijn voor de situatie in Nederland.
• Meer schadelijke effecten
Hoewel er vanwege strengere regelgeving minder kans is dat het mis gaat in Europa, blijven er een
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aantal bezwaren overeind. De ecologische schade beperkt zich namelijk niet tot de risico’s van de
chemicaliën en het afvalwater alleen. De winning vormt hoe dan ook veel belasting voor het milieu.
Het gigantische waterverbruik bijvoorbeeld. Miljarden liters worden vermengt met chemicaliën en
zand en door de bodem gejaagd. Onverantwoord om zo met ook steeds schaarser wordende water
om te gaan, menen critici. Dan is er nog de schade die wordt aangericht door de infrastructuur die
nodig is voor winning. Er moeten nieuwe wegen worden aangelegd naar de winningsgebieden, voor
de vele vrachtwagens die alle materialen vervoeren - de vele liters water, het zand en andere zaken
die nodig zijn.
• Gas als schoonste fossiele brandstof
Hiertegenover stellen voorstanders dat gas de schoonste fossiele brandstof is. Ook in een advies van
de Energieraad, is men vooral enthousiast over het idee dat door grotere beschikbaarheid van gas er
minder op kolencentrales gerekend hoeft te worden voor energievoorziening. Het rapport spreekt
zelfs over het gas als onderdeel van een energietransitie – gas is duurzaam want stoot minder CO2
uit, is het argument. Maar het blijft een fossiele brandstof en is het de laatste restjes fossiele
brandstof uit de aarde persen met ingewikkelde, riskante methodes nou wel zo’n goed idee? Het
lijkt niet bepaald de echte overgang die we ons over het algemeen voorstellen bij energietransitie.
Sterker nog: schaliegaswinning kan een averechtse werking hebben op een transitie naar duurzame
energievoorziening. Want hoe meer er in gaswinning wordt geïnvesteerd, hoe minder in duurzame
energie. En ook het schaliegas is een keer op – volgens sommige experts eerder vroeger dan later –
en dan moet er weer iets nieuws verzonnen worden.
Bovendien wordt het verhaal over ‘schoon gas’ genuanceerd door verschillende energiedeskundigen
vanwege het vrijkomen van methaan tijdens de winning. Methaan is een broeikasgas dat 23 keer zo
schadelijk is als koolstofdioxide. Het gevolg daarvan is dat schaliegas gedurende de eerste twintig
jaar zorgt voor meer broeikasgassen in de atmosfeer dan bij het gebruik van olie, kolen of
conventioneel aardgas, blijkt uit onderzoek. Dus schaliegas als ‘schone’ energiebron kan ook
afgeschreven worden.
• Economische baten
In de rapporten en adviezen van de voorstanders wordt overigens niet lang stilgestaan bij de
ecologische factoren. Het gaat keer op keer vooral over schaliegas als revolutionaire gamechanger
van de markt. Er zijn zoveel voorraden gevonden en nu de mogelijkheid van winning binnen
handbereik is betekent dit een nieuwe opmars van het gas en daarmee de gashandel. En voor
bedrijven als Shell is het een prettig vooruitzicht dat met een vernieuwde impuls in de gaswinning
de afhankelijkheid van olie exporterende landen afneemt en daarmee de prijsschommelingen.
Nederland is daarbij een verhaal op zich, omdat onze gasreserves zo langzamerhand aan het
opraken zijn. Dat zal dus betekenen dat we duur gas moeten importeren en dat we de gasbaten
kwijt zijn. Het raakt ons in die zin dubbel. Schaliegas biedt interessante kansen om een goed
belegde boterham te verdienen voor de betrokken partijen en vangt het verlies van de gasreserves
op.
De Energieraad stelt het zich dan ook al helemaal voor – Nederland als ‘gasrotonde’ van de enorme
hoeveelheden gas die straks vervoerd en verhandeld moeten worden. Het lijkt dus vooral de
Nederlandse handelsgeest te zijn die hier de boventoon voert. In de internationale gasmarkt gaat
immers een slordige 26,6 biljoen dollar om. Een lucratieve zaak dus, die gashandel, en daarvoor
neemt men de risico's op de koop toe.
Maar ook bij de hallelujastemming over de enorme reserves die nu aangeboord kunnen worden zijn
kanttekeningen te plaatsen. De grote van de reserves moeten steeds naar beneden worden
bijgesteld. Amerikaanse bedrijven blijken de zaak ook wat positiever af te schilderen dan in
realiteit het geval is. Kort geleden lekten er interne emails naar de New York Times waaruit bleek
dat veel gasbedrijven de reserves en opbrengsten consequent te positief voorspiegelden. Meer over
deze misleidingen is te vinden in dit item.
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Belangrijke voor en tegen argumenten in het kort:
• De gasbel is op aan het raken en straks moeten we duur gas importeren. Dat wordt een
behoorlijke aanslag op ieders portemonnee. Daarnaast zijn de aardgasbaten belangrijk en zal er met
schaliegas weer geld kunnen worden verdiend. Het zou zonde zijn om het in de grond te laten
zitten.
Maar: De economische baten zijn twijfelachtig: de opbrengsten zijn nog onduidelijk. En
schaliegaswinning is duur: de kosten zijn minimaal tien keer hoger dan het winnen van
conventioneel gas. Bovendien zijn de kosten voor mens en milieu de eventuele economische baten
niet waard.
• Gas is de schoonste fossiele brandstof – en met het oog op duurzaamheid zou het goed zijn in
gascentrales te investeren in plaats van kolencentrales.
Maar: Gas kan de schoonste fossiele brandstof zijn bij verbranding – maar dat geldt niet voor deze
manier van winnen met alle bijkomende schade en extra methaanuitstoot. Als deze uitstoot
meegerekend wordt, is het schaliegas zelfs schadelijker dan kolen. Er zijn betere, duurzamere
alternatieven.
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Minister, denk nog eens goed na over dat schaliegas
Auteur: door Peter Polder | maandag 29 augustus 2011 | 09:16 | Laatst bijgewerkt op: maandag 29 augustus 2011 | 09:17

Het Britse bedrijf Cuadrilla wil niet eind augustus maar pas in februari 2012 gaan boren naar
schaliegas.
Niet vanwege de brede weerstand tegen de proefboring onder inwoners van Boxtel, maar vanwege
'logistieke' problemen in Engeland. De boor die naar Boxtel moet komen moet daar nog op enkele
plaatsen de grond in maar veroorzaakte bij de eerste boring een lichte aardbeving. Die enkele
maanden uitstel zijn niet veel, maar geven een kleine opening voor herbezinning van het beleid
rond schaliegas en steenkoolgas. En daar is voldoende reden voor.
Er pakken zich donkere wolken samen boven de jonge schaliegas,- en steenkoolgas industrie.
Behalve het feit dat het steeds duidelijker wordt dat de milieu-impact van dit type aardgas groot is,
worden overheden in de VS en Europa langzaam wakker en wordt er een eerste begin gemaakt met
het aanscherpen van de regels. Tegelijkertijd loopt de schaliegas-bubbel langzaam maar zeker leeg.
De fabelachtige hoeveelheden aardgas die er te winnen zouden zijn, bleken een fata morgana.
De Amerikaanse overheid verminderde deze week de productieverwachtingen van het belangrijkste
wingebied met 80 procent. In Nederland bleef er van de 'enkele malen Slochteren' van ruim een jaar
geleden nog maar '10 procent van Slochteren' over. En met het verdampen van de productieverwachtingen wordt ook de winst die in schaliegas of steenkoolgas gespecialiseerde bedrijven hun
investeerders hebben beloofd in twijfel getrokken. Er zijn sterke aanwijzingen dat de Amerikaanse
beurswaakhond SEC een onderzoek is gestart naar de boekhouding van een aantal bedrijven uit deze
jonge bedrijfstak.
Dit zou ook Maxime Verhagen aan het denken moeten zetten. Energie Beheer Nederland BV, het
staatsbedrijf dat deel neemt in olie,- en gaswinning in Nederland, heeft een aandeel van 40% in de
proefboring. Het heeft Cuadrilla daarmee een stevige subsidie verstrekt in de hoop dat ooit terug te
verdienen in de vorm van gasbaten. Maar hoe realistisch is dat nu nog, en waarom subsidies geven
aan een omstreden bedrijfstak?
Wat daar nog bij komt zijn adviezen die zowel de EU als het Amerikaanse ministerie van Energie
deze maand publiceerden. Die stellen vast dat de huidige mijnbouwwetgeving onvoldoende
middelen biedt om deze nieuwe vorm van aardgaswinning te reguleren. Om de problemen rond
aardbevingen, methaan lekkage en grondwatervervuiling in de hand te kunnen houden zijn tal van
aanpassingen van wet,- en regelgeving nodig. En dat zal ongetwijfeld het toch al dure en omstreden
hydrolic fracking voor de winning van schaliegas en steenkoolgas nog onrendabeler maken. Minister
Maxime Verhagen staat op het punt om andere bedrijven vergunningen te geven voor het zoeken
naar schaliegas en steenkoolgas in Limburg, de zuidelijke rand van Brabant en Zeeland. Hij zou
beter pas op de plaats kunnen maken en de wenselijkheid van schaliegas en steenkoolgas nog eens
heroverwegen. Net als Frankrijk gedaan heeft, en Duitsland op dit moment overweegt.
Peter Polder woont in Utrecht en is olie-analist
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Onbekend, onbemind schaliegas
Janne Chaudron −07/07/11, 09:58

Boren naar schaliegas is veilig en hoeft niet ten koste te gaan van het milieu. Zeker niet in
Nederland. Dat stelt Frank de Boer van Cuadrilla Resources, het Engelse bedrijf dat
proefboringen naar het gas gaat doen.
Bij Cuadrilla Resources zijn ze het zat. De gevaren rondom schaliegas worden schromelijk
overdreven. "Het boren naar moeilijk winbaar gas is niet gevaarlijker dan het winnen van regulier
gas. Daar hebben we in Nederland ontzettend veel ervaring mee", zegt Frank de Boer, directeur van
Cuadrilla Resources Nederland, een dochteronderneming van het gelijknamige Engelse bedrijf.
Cuadrilla Nederland gaat in Noord-Brabant binnenkort twee proefboringen uitvoeren.
De afgelopen maanden kwam het ene na het andere alarmerende bericht over de gevaren rondom
schaliegas naar buiten. Zo zouden er in de VS hoge concentraties methaan zijn gevonden in
grondwater dat zich in de buurt van boorputten bevindt. Met als gevolg dat ook het drinkwater
besmet zou zijn. Ander bezwaar: de chemicaliën die gebruikt worden om het schaliegas uit de grond
te halen zouden de bodem aantasten.
De berichten waren voor sommige Europese overheden reden om voorlopig niet te boren naar het
gas dat zich op zo'n drie kilometer diepte bevindt. In Frankrijk is een wet aangenomen die
schaliegasboringen verbiedt. Ook het provinciebestuur van Noord-Brabant verzet zich tegen de
proeven die gepland staan in Boxtel en Haaren. Hoewel minister Verhagen de boringen vooralsnog
laat doorgaan, is hij wel gevoelig voor de kritiek. Hij stelde onlangs in een brief aan de Kamer dat
alle risico's zoveel mogelijk moeten worden weggenomen. Extra onderzoek is noodzakelijk.
Die uitspraak kwam na twee aardbevingen in Engeland, in de buurt van boorputten van het Engelse
Cuadrilla. De winning van gas, waarbij ondergronds gesteente wordt gekraakt, is voorlopig gestopt,
totdat duidelijk is wat de oorzaken zijn van de bevingen. "Let wel: de werkzaamheden zijn vrijwillig
neergelegd door Cuadrilla", zegt De Boer.
"Bovendien is er geen relatie vastgesteld tussen de eerste beving en de boring. De oorzaken van de
tweede beving worden nog onderzocht." De Boer geeft toe dat gasboringen aardbevingen met zich
mee kunnen brengen. "Dat is bekend. In Groningen zijn er veel bevingen geweest, de meeste
zwaarder dan die in Engeland. In Bergen, waar straks gas onder de grond wordt opgeslagen, is de
kans op dit soort kleine bevingen ook aanwezig. De overheid heeft vastgesteld dat die niet boven
3,5 op de schaal van Richter mogen uitkomen. Dat is veel hoger dan de bevingen die zijn gevoeld in
Engeland."
Gebrek aan kennis speelt volgens De Boer een belangrijke rol bij de bezwaren tegen
schaliegaswinning. "Onbekend maakt onbemind." Maar hoe zit het dan met de milieuproblemen in
de Verenigde Staten, waar al langer naar schaliegas wordt geboord? "De VS zijn niet te vergelijken
met Nederland, om drie redenen", stelt De Boer. "Ten eerste maken ze in de VS gebruik van een
andere, minder betrouwbare technologie. In Nederland gebruiken we drie buizen die we diep de
grond in boren, in ieder geval tot drie kilometer onder het grondwaterniveau. In de VS boren ze
minder diep. Daarom hoor je ook klachten over de vervuiling van het water. Bovendien worden de
boorputten in de VS niet voldoende afgeschermd, in Nederland gebeurt dat wel. Hier moet de grond
waarop de boring plaatsvindt, geasfalteerd worden. Ook werken we met grote bakken waarin het
verontreinigde water wordt opgevangen.
"Het tweede verschil is dat wet- en regelgeving rondom de gasboring en -winning hier veel strenger
is dan in de VS. We hebben hier de instantie Staatstoezicht op de Mijnen. Daar werken mensen die
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alles controleren, tot de cv's van boormeesters aan toe. Ten derde is de bodemopbouw in de VS heel
anders. In Nederland zitten de schalielagen, waarin het gas zich bevindt, dieper. Dat brengt minder
risico's met zich mee omdat grondwater niet wordt aangetast."
Het schaliegas wordt uit de bodem gehaald door kleine haarscheurtjes te maken in lagen kleisteen
(schalie) op kilometers diepte. Bij het kraken (fracken) wordt zand en water in het boorgat geperst
om die scheurtjes open te houden. Daarnaast gaan er twee soorten chemicaliën mee naar beneden.
De Boer: "Eén daarvan kun je vergelijken met een soort glijmiddel, waardoor het zand makkelijk in
de scheurtjes glijdt. Het andere middel houdt het productiewater bacterievrij. Ook over die
chemicaliën doen spookverhalen de ronde. Wij gebruiken er maar twee, in zeer lage concentraties."
Net als bij het winnen van schaliegas wordt de techniek van het kraken ook gebruikt bij geothermie.
Hierbij wordt warmte gewonnen uit diepe ondergrondse waterlagen: tussen de 1,5 en de 3
kilometer zit water van zo'n 55 tot 80 graden. De techniek verwarmt al huizen en kassen en - op
termijn - zal ze ook geschikt zijn om stroom mee op te wekken, zo denken deskundigen.
"Ook bij geothermie zijn chemicaliën nodig", zegt De Boer, "omdat het zand de scheuren moet
openhouden waarin het warme water zich bevindt. Wat dat betreft dienen de proefboringen een
dubbel doel. We komen ook meer te weten over de mogelijkheden van geothermie. Dat brengt de
overgang naar een groene energievoorziening dichterbij."
Meer dan Slochteren?
De Nederlandse Energieraad stelde onlangs haar gasadvies van een paar jaar geleden bij. Reden? De
vondst van schaliegas. De schattingen van de hoeveelheid gas dat in Nederland in ondergrondse
steenlagen zit, lopen uiteen van één tot een paar keer het gasveld bij Slochteren. In bijna alle
Europese landen is het moeilijk winbare gas beschikbaar. In Engeland zijn de eerste proefboringen
van start gegaan en ook Polen is van plan om het gas uit de grond te halen. In de VS wordt al volop
geboord, waardoor de gasimport sterk is gedaald. In 2005 voorspelde het Amerikaanse
energieagentschap nog dat de VS in 2010 zo'n 60 miljard kuub zouden importeren. Terwijl het land
in werkelijkheid het afgelopen jaar slechts 10 tot 13 miljard m3 nodig had uit het buitenland.
Overigens klinken in de VS alweer sceptische geluiden over het potentieel van schaliegas.
Boorputten zouden veel minder productief zijn dan eerder gedacht.
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Zelf een stelling maken
Een stelling maakt het debat mogelijk. En daarom is het van belang om zorgvuldig een stelling te
formuleren. Het onderwerp moet zorgvuldig gekozen worden, de formulering moet prikkelen en
toch zowel voor- als tegenstanders aanknopingspunten bieden. Hoe kan je nou een goede stelling
formuleren? Hieronder een stappenplan.
Een stappenplan voor een leuke stelling:
Stap 1: Bedenk eerst een aansprekend thema. Een thema waarover mensen een mening hebben
én waarover ze het (grondig) oneens zijn. Weinig is dodelijker voor een debat dan een situatie
waarbij (vrijwel) niemand het onderwerp interessant of belangrijk genoeg vindt om er iets over te
zegen. (Bijvoorbeeld: mensen hebben vaak discussies over kernenergie)
Stap 2: Vraag je vervolgens af waar mensen het precies over oneens zijn. Daarbij worden niet de
specifieke argumenten bedoeld, maar een concreet voorstel. Indien meerdere, kies er een.
(Bijvoorbeeld: er is vaak onenigheid over de bouw van nieuwe kerncentrales)
Stap 3: Bedenk een scherpe, bondige en prikkelende formulering voor de stelling. Vraag jezelf
af: Is het mogelijk om deze stelling eenvoudiger te formuleren? Een goede stelling bestaat uit een
enkelvoudige zin van maximaal tien woorden. Lange stellingen, met bijzinnen, leiden alleen maar
tot verwarring. (Bijvoorbeeld: Nederland moet meer kerncentrales bouwen)
Stap 4: Loop deze checklist door om te kijken of hij goed is.
Wordt de stelling wel beslist op basis van argumenten? Een stelling als ‘de doodstraf leidt tot
minder criminaliteit’ is een onderzoeksvraag die je beter aan wetenschappers kunt voorleggen: dat
wordt immers niet door argumenten bepaald maar door cijfers. En dus is het geen goede stelling.
Een debat over de wenselijkheid van een concreet voorstel werkt vaak beter.
Kunnen de deelnemers er wel een meningsverschil over hebben, of gaat het om een vaststaand
feit? Een stelling als ‘alcohol is slecht voor jongeren’ lijkt haast onmogelijk aan te vallen voor de
tegenstanders. Zeker wanneer voor- en tegenstanders niet zelf hun positie kunnen bepalen, is het
belangrijk als beide kanten een eerlijke kans hebben in het debat.
Een goede stelling bevat geen ontkenning. Woorden als ‘geen’, ‘niet’ of ‘nooit’ zouden
onmiddellijk alle alarmbellen moeten doen rinkelen. Immers: het tegenspreken van een dergelijke
stelling leidt al snel tot een dubbele ontkenning. “Ik ben tegen het niet naar Afghanistan sturen
van…” En dat leidt alleen maar tot verwarring tijdens het debat.
Een goede stelling bevat geen argument. Een argument in een stelling is absoluut verboden. Wat
als je vóór het voorstel bent, maar het oneens bent met het genoemde argument? Dan ben je
eigenlijk tegen de stelling. Dus niet: “Om Nederland groener te maken moeten we meer
kerncentrales bouwen” of “Om criminaliteit tegen te gaan moeten we de doodstraf invoeren”.
Maar: “Nederland moet meer kerncentrales bouwen” of “We moeten de doodstraf invoeren”. Het is
aan deelnemers aan het debat om de argumenten te verzinnen.
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Tijdschema en groepsindeling PO Debat Milieu & Beleid
Groep:
Namen:
1)
2)
3)

Tijdstip
11.00 uur
11.15 uur
11.30 uur
11.45 uur
12.00 uur
12.15 uur

Debat
Groep 1 - 2
Groep 3 - 4
Groep 5 - 6
Groep 7 - 8
Groep 9 - 10
Groep 11 - 12

Publiek
Groep 7 - 12
Groep 1-2 en 9-12
Groep 1-4 en 11-12
Groep 1-6
Groep 3-8
Groep 5-10

Jury (2 personen)
Groep 9 - 10
Groep 11 - 12
Groep 1 - 2
Groep 3 - 4
Groep 5 - 6
Groep 7 - 8

Filmen (1 persoon)
Groep 7 - 8
Groep 9 - 10
Groep 11 - 12
Groep 1 - 2
Groep 3 - 4
Groep 5 - 6

In de eerste kolom staat het tijdstip waarop de debatten beginnen, zorg dat je altijd op tijd bent!
In de tweede kolom is te zien welke twee groepen tegen elkaar gaan debatteren; kijk goed wanneer
jij aan de beurt bent.
De derde kolom laat zien welke groepen er in het publiek moeten zitten. Voorbeeld: tijdens de
eerste ronde zijn dit de groepen 7 t/m 12.
De jury (kolom vier) bestaat telkens uit twee leerlingen; uit ieder van de twee genoemde teams
wordt dus één leerling afgevaardigd. De jury krijgt aan het begin van het debat een juryformulier
en doet uitspraak meteen na afloop van het debat. Een derde leerling zorgt ervoor dat de tijd goed
wordt bijgehouden en geeft de debaters een teken wanneer zij nog 10 seconden hebben om hun
zegje te doen.
Daarnaast is er telkens één persoon nodig om opnames te maken van de debatten (kolom vijf). Uit
de twee genoemde groepen moet daarvoor één persoon gekozen worden.
Wie zitten er in de jury, wie houdt de tijd bij en wie gaat er filmen?
Jullie beslissen zelf wie er in de jury zit. Als dit mogelijk is, kies dan iemand die nog niet tijdens de
lessen een jurylid is geweest. Jullie kiezen ook de persoon die de tijd bijhoudt; zorg wel dat je een
telefoon hebt waarmee dit goed kan en zet de telefoon op stil!! Ook beslissen jullie zelf wie er gaat
filmen. Zorg dat degene die dit gaat doen op een plek gaat zitten van waar hij of zij goed zicht
heeft op alle debaters.
Ook als je aan het eind van bijeenkomst niet meer in het publiek hoeft te zitten, zorg je ervoor dat
je om 12.30 uur terug bent in het lokaal!!
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