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Geen sfo er gedoe,
rn$#r draxguïak

breker langs de Noordelijke lJszee

van Azië naar Europa gevaren, is

er (weer) een gletsjer in Zwitserland

afgebroken, is er enorme waterover-

last in Bangladesh en ltalië, en

overtreffen verwoestende orkanen

als Harvey en lrma hun voorgangers

in frequentie en heftigheid. 'We zijn

de eerste generatie die iets merkt

van klimaatverandering en de laatste

die er iets aan kan doen', zei de

vorige Amerikaanse president

Obama. Dat besef is breed door-

gedrongen. Toen opvolger Trump

zich terugtrok uit het klimaatakkoord,

was dat voor staten, bedrijven. orga-

nisaties en burgers aanleiding om

hun inspanningen juist te verhogen

- ze gunden Trump niet de eer om,

opnieuw Obama's woorden, 'de

toekomst te ontkennen'.

Nogmaals: het gaat niet om het wat,

maar om het hoe. Het CDA heeft in

de afgelopen maanden om de oren

gehad dat we ons te weinig gelegen

zouden laten liggen aan duurzaam-

heid. Nee, inderdaad, ons verkie-

zingsprogramma is niet doorgere-

kend door het Planbureau voor de

Leefomgeving. Dat was een bewuste

keuze. De aanpak van het CDA, de

inzet voor duurzaamheid, is geen

pakket belastingmaatregelen of over-

heidsinterventies die in goed scoren-

de cijfertjes te vangen is. Als we echt
werk willen maken van duurzaam-

heid, vergt dat een grote gedrags-

verandering. Duurzaamheid gaat niet

om stoer doen in verkiezingscam-
pagnes, een wedstrijd vérplassen

van Iijsttrekkers. Duurzaamheid

staat of valt met draagvlak, met

de motivatie van de mensen - die

moeten het doen.

Rentmeesterschap is voor het CDA

één van onze vier uitgangspunten.

Rentmeesterschap, dat is voorzichtig

omgaan met wat niet je eigendom is,

maar waarover je het beheer hebt

gekregen, in het vertrouwen dat je er

goed mee omgaat. Voor het CDA is

dat bijvoorbeeld goed omgaan met

(belasting)geld, maar ook met de

aarde - het land, de wereld die we

door willen geven. Als partijvoorzit
ter heb je het voorrecht dat je vaak

op werkbezoek mag en ik ben zeer

onder de indruk van wat ik gezien

heb. Van wat mensen samen voor

elkaar krijgen, ook op het gebied

van duurzaamheid. Coöperaties
van bewoners die zonnepanelen

aanschaffen, ondernemers die

met verbluffende innovaties enorme

milieuwinst boeken, boeren die met

hun vakkennis van alles bedenken

om met andere middelen of

technieken het gezondste, lekkerste,

diervriendelijkste en minst milieu-

belastende voedsel te produceren.

Daar moet een nieuwe regering

alle kansen en mogelijkheden

aan bieden - aan mensen die

rentmeesterschap willen doén.

Het was als thema de grote afwezige
in de verkiezingsdebatten: duur-

zaamheid. En dat vond ik stiekem

goed nieuws. Waar de meningen

heftig verschilden over Wilhelmus,

voltooid leven, zorgpremie en immi-

gratie, daar was kennelijk iedereen

het eens over de urgentie van de

klimaatproblematiek - althans de

partijen die mogelijke regeringsdeel-

name serieus namen. ln de verkie-

zingsprogramma's waren verschillen

over het hoe, maar niet over het wàt:

de afspraken in het klimaatakkoord

van Parijs moeten gehaald worden.

Niet voor niets strandde de formatie-
poging met Groenlinks niet op

de klimaatparagraaf.

De gevolgen van de klimaatveran-

dering zijn aan de orde van de dag.

Alleen al in de week waarin ik dit

schrijf is er een schip zonder ijs-
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