
Enkele persberichten

Teletekst 24 december 2009
De Amerikaanse president Obama vindt dat de teleurstelling over de uitkomst van de Klimaattop in
Kopenhagen terecht is. “Volgens de wetenschap moeten we de uitstoot van broeikassen de komende
40 jaar aanzienlijk verminderen. Niets in het Kopenhagen-akkoord verzekert dat dat gebeurt". 
De top in Kopenhagen leverde niets meer op dan een intentieverklaring van de deelnemers om de komende
jaren iets te doen aan de uitstoot van CO2.

NRC-Handelsblad 17 september 2010
De Amerikaanse president Obama is een belangrijke stap dichter bij de ratificatie van een door hem gesloten
verdrag met Rusland over de vermindering van strategische kernwapens. Of de senaat dat verdrag zal
ratificeren is allerminst zeker. Onder het verdrag moeten de VS en Rusland hun voorraad strategische
kernkoppen binnen zeven jaar inkrimpen tot elk 1550 stuks, zo'n 30 procent minder dan nu is toegestaan.
(nu hebben ze elk nog ruim 5000 stuks)

Teletekst 23 december 2010
In de Amerikaanse Senaat heeft een meerderheid het nieuwe START-verdrag goedgekeurd. Het verdrag
moet leiden tot minder strategische kernwapens in de VS en Rusland. De Russische Doema moet nog
akkoord gaan. De goedkeuring in de senaat is een overwinning voor Obama. Hij kreeg vorig jaar de
Nobelprijs voor de vrede, onder meer voor zijn streven naar een wereld zonder kernwapens.

Teletekst 18 augustus 2011
Nog dit jaar wordt de 7 miljardste aardbewoner geboren.  De bevolkingstoename komt vooral voor rekening
van Afrika, waar vrouwen gemiddeld vijf kinderen krijgen.  De groei van de wereldbevolking neemt wel af.
Pas (?) over 14 jaar wordt het volgende miljard bereikt, terwijl dat nu 12 jaar heeft geduurd.  Voor 2050 lost
India China af als land met de meeste inwoners  (die 14 jaar zijn inmiddels bijgesteld naar 12 jaar).

Teletekst 13 december 2011
Canada stapt uit het Kyoto-verdrag.  Daarmee is het het eerste land dat zich terugtrekt uit de overeenkomst
die in 1997 werd gesloten om de uitstoot van broeikasgassen te beperken. Volgens Canada heeft het
verdrag geen zin zolang grote vervuilers als China en de VS het niet ondertekenen.  Van "Kyoto" moet de
uitstoot eind 2012  6% lager zijn dan in 1990, maar dat gaat Canada niet halen.  De bekendmaking komt een 
dag na het eind van de top in Durban. Daar lieten ook Japan en Rusland weten weinig meer in het Kyoto-
protocol te zien.

Teletekst 16 februari 2012
De Amerikaanse regering overweegt een drastische reductie van het aantal kernwapens, mogelijk met 80%
Dat is veel meer dan afgesproken in het nieuwe START-verdrag met Rusland. In het meest vergaande
voorstel van het Pentagon zouden de Verenigde Staten nog  300 kernwapens overhouden. 

Teletekst 21 mei 2013
De overheid, de milieubeweging en de energiesector willen in 2014 met een grote campagne burgers
stimuleren om energie te besparen en duurzame energie te gebruiken.  Dat meldt Trouw op basis van een
nog geheim conceptrapport.  In 2020 moeten een miljoen huishoudens en bedrijven hun energie voor de
helft uit duurzame bronnen krijgen. In 2050 moeten alle gebouwen energieneutraal zijn. Ook liggen er
plannen voor de vervanging van energieverslindende apparaten als koelkasten en geisers.

Teletekst  26 september 2013
Nog geen 3 maanden na het sluiten van het energieakkoord, wordt het sluiten van de 5 kolencentrales ter
discussie gesteld, door het ACM (Autoriteit Consument en Markt). Met de gemaakte afspraken verdwijnt 10%
van de produktiecapaciteit en dat zal leiden tot hogere prijzen voor de consument.  Daar wegen de milieu-
voordelen niet tegen op.  De partijen die het energieakkoord hebben gesloten gaan op zoek naar een manier
waarop de vervroegde sluiting toch kan doorgaan. 

Teletekst 27 september 2013
De opwarming van de aarde leidt tot een forsere stijging van de zeespiegel dan tot dusver was aangenomen.
In 2100 ligt de zeespiegel 26 tot 82 centimeter hoger dan nu, zegt het VN-klimaatpanel in zijn nieuwe zeven
jaarlijkse rapport. De gemiddelde temperatuur stijgt in deze periode met 0,3 tot 4,8 graden. 

1



Teletekst 3 juli 2014
De kolencentrales in Nederland mogen openblijven als ze aan strenge eisen voldoen, meldt minister Kamp
aan de Tweede Kamer.  Door aanvullende eisen te stellen, wordt een vergelijkbare milieuwinst geboekt als
met de sluiting van de vijf kolencentrales  (?).
(Wie het snapt mag het zeggen. Ontstaat er dan opeens minder CO2 bij de verbranding van steenkool?
Of gaat het weer eens over “groene” CO2 of ondergrondse opslag van CO2 ?). 

Teletekst 15 september 2014
De plannen voor windmolenparken op zee dreigen op een fiasco uit te lopen. Energiebedrijf Eneco en
andere grote partijen zeggen dat ze overwegen te stoppen met investeren in de windparken omdat minister
Kamp zich volgens hen niet aan zijn beloften houdt. De windmolenparken zijn een van de pijlers van het
energieakkoord dat in 2013 werd gesloten. De komende jaren zou er drie keer zoveel energie door molens
moeten worden opgewekt, onder meer door acht parken op zee. 

Teletekst 26 september 2014
Het kabinet heeft drie locaties voor de bouw van windmolens op zee gekozen.  De bouw van het eerste bij
Borssele begint volgend jaar. In 2017 gaat de bouw van windmolenparken voor de Noord- en Zuid-Hollandse
kust van start. Eerst werd gedacht aan negen parken. Door op drie locaties te bouwen wordt volgens minister
Kamp de afspraak uit het Energieakkoord om meer windenergie op te wekken zo snel en goedkoop mogelijk
gehaald. Ook wordt de horizonvervuiling beperkt. 

Teletekst 3 oktober 2014
De doelen die Nederland heeft gesteld voor het opwekken van duurzame energie, zijn volstrekt onhaalbaar,
zelfs in het gunstigste scenario. In het Energieakkoord uit 2013 staat dat in 2020 minstens 14 procent van
de energie duurzaam moet worden opgewekt. Maar dat blijft steken op 10,6 procent. Als alles meezit en als
nieuw beleid volledig slaagt, wordt dat 12,6 procent. 

Teletekst 5 oktober 2014
Het bouwen van grote windmolenparken op zee kost de maatschappij meer dan het oplevert, ook als je de
effecten op milieu en gezondheid meerekent.  Een studie in opdracht van het ministerie van Economische
Zaken stelt de schade vast op ruim 5 miljard euro.

Teletekst 2 november 2014
Landen moeten op den duur volledig stoppen met het gebruik van fossiele brandstoffen, om verdere
opwarming van de aarde tegen te gaan.  Onderzoekers zeggen dat in een VN-rapport. Rond het jaar 2100
zouden fossiele brandstoffen moeten zijn uitgebannen, anders ontstaat onherstelbare schade aan het
milieu.  Het advies betekent dat er volledig moet worden overgeschakeld op onder meer zonne-energie en
kernenergie. 

Teletekst 3 maart 2015
Minister Kamp denkt dat Nederland mogelijk Russisch gas moet importeren vanwege het beperken van de
gaswinning in Groningen en het sluiten van oude kolencentrales. 

Teletekst 25 maart 2015
De Tweede Kamer stemt in met de bouw van 3 grote windmolenparken op de Noordzee.  Nog dit jaar start bij
Borssele de bouw van het eerste park.  De andere 2 parken volgen over een paar jaar. 

Teletekst 16 april 2015
Nederland dreigt de afspraken in het Energieakkoord niet te halen.  Volgens de Algemene Rekenkamer valt
het resultaat van sommige energieprojecten tegen.  Een oplossing is om 12,8 miljard extra te besteden aan
subsidies voor windmolens op zee.  In een reactie zegt minister Kamp dat hij het te vroeg vindt om in te
grijpen.

Teletekst 8 juni 2015
Op de G7, de bijeenkomst van 7 grote industrielanden in Duitsland, zijn afspraken gemaakt over de strijd
tegen de klimaatverandering.  Alle 7 leiders zijn bereid afspraken te maken, waarin staat dat de opwarming
van de aarde in vergelijking met 1990 maximaal 2 graden Celsius mag zijn.  Daarvoor moet de uitstoot van
CO2 worden beperkt.  Verder willen ze binnen 10 jaar het gebruik van kolen en olie substantieel hebben
teruggedrongen.  (kan het nog vager?).
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Teletekst 24 juni 2015
De Nederlandse Staat moet in 2020 de uitstoot van CO2 met zeker 25 procent hebben teruggebracht ten
opzichte van 1990.  Dat heeft de rechter bepaald in een zaak die aangespannen was door klimaat-
organisatie Urgenda.  De organisatie eiste een vermindering van 40%.  De rechter hield het op 25%.

Teletekst 1 juli 2015 
Energiebedrijf Eneco werkt niet meer mee met de doelstellingen van het energieakkoord. Topman Jeroen de
Haas zegt dat het “simpelweg niet meer mogelijk is”.  De investeringen moeten de komende jaren terug-
geschroefd worden met 400 miljoen.  “Er is geen geld meer voor de bouw van windparken en biomassa-
installaties en de aanleg van warmteleidingen. Die groei is wel nodig om de doelstellingen van het
energieakkoord te halen”

Teletekst 10 juli 2015
Tot 2018 wordt in Nederland niet naar schaliegas geboord.  De komende vijf jaar wordt er ook geen
schaliegas voor commerciële winning opgespoord.  Aan het eind van dit jaar besluit het kabinet of
schaliegas-winning in de verre toekomst toch een optie blijft.  Minister Kamp zegt dat het kabinet ook
goed kijkt naar de alternatieven, zoals windmolens, biomassa, gas uit Rusland en schone (?) kolen. 

Teletekst 30 juli 2015
In 2050 wonen er 9,7 miljard mensen op aarde en in 2100 zal dat aantal zijn gegroeid naar 11,2 miljard.
De groei zal vooral plaatsvinden in Afrika.  Van 28 Afrikaanse landen zal de bevolking in 2050 zijn
verdubbeld.  Europa is de enige regio waar de bevolking deze eeuw zal afnemen.

Teletekst 3 augustus 2015
Obama heeft gezegd dat de VS een leidende rol op zich neemt bij de aanpak van de klimaatverandering
Het “Clean Power Plan” dat hij gisteren ontvouwde is de belangrijkste stap die we op dit gebied gezet
hebben. Het beoogt de uitstoot van broeikasgassen in 15 jaar met 30% te verminderen, vooral door de
sluiting van kolencentrales.  Critici vrezen gevolgen voor de economie en willen het plan voor de rechter
aanvechten.

Teletekst 12 augustus 2015
Minister Kamp wil meer gas winnen uit de Noordzee, om minder afhankelijk te worden van het Russisch
aardgas.  In de bekende velden in de bodem van de Noordzee zit 116 miljard kubieke meter aardgas en in
onontdekte gasvelden mogelijk 165 miljard kuub.  Die voorraad is maar toereikend voor tien jaar.
Kamp wijst erop dat aardgas voorlopig nog onmisbaar is, omdat de energievoorziening pas in 2050
helemaal duurzaam is. De PvdA is tegen gaswinning uit de Noordzee.

Teletekst 25 augustus 2015
De overheid gaat fors meer belasting heffen op plug-in hybrides, auto’s die zowel op brandstof als op
elektriciteit rijden.  De bpm voor een Mitsubishi Outlander stijgt van 439 euro in 2016 naar 2306 euro in 2020
en die voor Volvo V60 dieselhybride van 565 naar 6873 euro.  De maatregel moet het gebruik van volledig
elektrische auto’s stimuleren.  De aanschafbelasting voor volledig elektrische auto's, zoals de Tesla Model S
en de Nissan Leaf, blijft nul.

Teletekst 27 augustus 2015
De Nederlandse energiecentrales hebben in de eerste vijf maanden van dit jaar veel meer kolen verstookt
Ondanks pogingen om de energievoorziening groener te maken, was het kolenverbruik bijna een derde
hoger dan in de laatste drie jaar, meldt het CBS.  De toename wordt veroorzaakt door de opening van
kolencentrales aan de Eemshaven en op de Maasvlakte.  Ook de economische groei is van belang  

Teletekst 29 augustus 2015
Door de opwarming van de aarde is de hoeveelheid ijs op de Noordpool in de afgelopen dertig jaar al met
65% afgenomen. Op de Noordpool gaat de opwarming sneller dan in de rest van de wereld. Wereldwijd is
de temperatuur sinds eind 19e eeuw met 0,9 graad gestegen. Op de Noordpool is de stijging ruim 2 graden.

Teletekst 1 september 2015
Het kabinet gaat in beroep tegen de uitspraak van de rechter in juni, dat Nederland meer moet doen om
uitstoot van CO2 te beperken.  Regeringspartij VVD heeft principiële bezwaren tegen het vonnis en vindt dat
de rechter niet op de stoel van de politiek moet gaan zitten.  De PvdA kan zich er inhoudelijk wel in vinden. 
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Teletekst 8 oktober 2015
Het kabinet heeft grote moeite om de afspraken over duurzaamheid na te komen.  Dat blijkt uit de Nationale
Energieverkenning 2015.  In het Energieakkoord staat dat het aandeel duurzame energie op 14 procent
moet uitkomen.  (dat was 16%). De jongste ramingen laten zien dat het blijft steken op 11,9 procent.
Het probleem zou vooral de lange en ingewikkelde procedure zijn voor de bouw van windmolens op land
Ook valt de energiebesparing door de transportsector en huishoudens tegen.
(tot nu toe is er geen enkele campagne voor energiebesparing geweest)

Teletekst 22 november 2015
De PvdA wil dat alle kolencentrales in Nederland binnen 10 jaar worden gesloten.  Nederland zou op de
klimaattop in Parijs andere landen moeten oproepen hetzelfde te doen. Coalitiepartner VVD is geen
voorstander van sluiting.  De VVD vindt dat Nederland "goed bezig is en niet moet doorslaan".

Teletekst 22 november 2015
Over 10 jaar zullen er tien procent meer auto's in Nederland rijden.  Dat zijn er dan 8,8 miljoen. Dit komt
ondermeer door de vergrijzing.  

Teletekst 13 december 2015
Het onderhandelingsakkoord in Parijs is met instemming begroet door milieu-organisaties, maar er is ook
bezorgdheid bij onder meer Greenpeace.  “De ambities gaan bij lange na niet ver genoeg, maar het is
hoopvol dat er expliciet een nieuwe grens wordt genoemd”. Staatssecretaris Dijksma noemt het akkoord
evenwichtig, met een helder en ambitieus doel. “We hebben onze kinderen een grote dienst bewezen”.

Teletekst 26 december 2015
Op zowel Eerste als Tweede Kerstdag zijn nog nooit zulke hoge temperaturen gemeten. Gisteravond steeg
het kwik in De Bilt tot bijna 14 graden. 

Teletekst 4 februari 2016
Benzine en diesel worden de komende 30 jaar alleen maar belangrijker.  Dat zegt Shell-topman Ben van
Beurden.  Hij wijst op de groeiende wereldbevolking. Volgens de klimaatafspraken in Parijs moet de wereld
nog deze eeuw afscheid nemen van olie en gas. Van Beurden zegt dat dat alleen kan “als we collectief
armoede omarmen”.  Hij verwacht ook over 60 jaar nog in gas te investeren, omdat de voorraden van Shell
anders opraken.  Om de opwarming van de aarde tegen te gaan pleit Van Beurden voor “meer gas, minder
kolen, meer efficiency en uiteindelijk meer opvang en opslag van CO2”.

Teletekst 10 februari 2016
Het Amerikaanse Hooggerechtshof heeft het klimaatbeleid van president  Obama een grote slag
toegebracht.  Het heeft een streep gezet door het plan van Obama om de uitstoot van CO2 door energie-
centrales aan banden te leggen.  Obama wilde met het Clean  Power Plan een ommezwaai maken in de
houding van de VS tegenover klimaatverandering en het land een leidende rol in de wereld geven bij de
aanpak van de CO2-uitstoot.

Teletekst 29 maart 2016
De 2e kamer wil dat vanaf 2025 alle auto’s duurzaam zijn.  Er mogen dan geen nieuwe benzine- of
dieselauto’s meer worden verkocht.  De VVD is fel tegen.  Fractievoorzitter Zijlstra noemt het plan
onrealistisch.  Volgens hem doorkruist dit de afspraken uit hef Energieakkoord.  PvdA leider Samson vindt
het voorstel wel haalbaar, omdat de technologie snel beter wordt (?) en  andere landen Nederland al voor
gaan (?).  Hij wijst er op, dat het Energieakkoord maar tot 2023 loopt.

Teletekst  31 maart 2016
Nederland is ver verwijderd van de Europese doelstelling voor hernieuwbare energie voor 2020. 
Alleen Frankrijk doet het slechter, zegt het CBS, dat zich op de cijfers van de Europese Unie baseert.
Nederland streeft naar 14% hernieuwbare energie in 2020.  In 2015 was dat 5,5%.

Teletekst 2 april 2016
De CO2-uitstoot door energiebedrijven in Nederland is vorig jaar gestegen met 12%.  Dat komt door het
toegenomen gebruik van kolen.  In 2015 kwamen er 3 kolencentrales bij, 2 op de Maasvlakte en 1 bij de
Eemshaven. 
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Teletekst 9 april 2016
Het kabinet overweegt de sluiting van 2 kolencentrales.  Dat moet bijdragen aan het halen van de
CO2-doelen, zegt staatssecretaris Dijksma.  Het betreft de Hemwegcentrale en de Amercentrale.
Met de sluiting hoopt het kabinet de CO2-reductie te halen die nodig is door de “Urgenda”-uitspraak van
de Haagse rechtbank.  (weer geen woord over terugdringen van het autogebruik)

Teletekst 15 april 2016
Het kabinet wil zich niet vastleggen op de wens dat vanaf 2025 alle nieuwe auto’s duurzaam moeten zijn
Minister Kamp is niet van plan een motie van de Tweede Kamer daarover uit te voeren.  In het Energie-
akkoord staat dat in 2035 alle nieuwe auto’s in staat moeten zijn emissieloos te rijden.

Teletekst 15 april 2016
Op Groenland is het deze week extreem zacht geweest.  Het dooide op 12% van het landoppervlak. 
Deense meteorologen wilden het pas geloven toen ze hadden gecheckt of de metingen wel goed waren
gedaan.

Teletekst 20 mei 2016
De Verenigde Naties maken zich grote zorgen over de temperatuurstijging op aarde. Het temperatuurrecord
wordt al een jaar lang elke maand gebroken, wat sinds het begin van de metingen in 1880 niet eerder is
voorgekomen. In India werd vandaag een temperatuur van 51 graden gemeten.

Teletekst 26 mei 2016
Het gebruik van duurzame energie is vorig jaar gestegen naar 5,8 procent, een stijging van  0,3 procent.
Het Energieakkoord schrijft voor dat in 2020  14 procent afkomstig moet zijn uit duurzame bronnen, 
waaronder wind, zon en biomassa.

Teletekst 8 juli 2016
Voor het eerst in de geschiedenis van de Europese Unie was er het afgelopen jaar geen natuurlijke
bevolkingsgroei. Door immigratie groeide de bevolking toch met bijna 2 miljoen tot boven de 510 miljoen
Nederland kende iets meer geboortes dan sterfgevallen. Daardoor zijn er in 2015 bijna 80 000 mensen
bijgekomen.

Teletekst 13 juli 2016
Het sluiten van alle kolencentrales in 2020 kost 7 miljard euro. Dat staat in een rapport van minister Kamp.
Hij moet na de zomer een beslissing nemen over de toekomst van de vijf centrales. In het klimaatakkoord
staat dat de CO2-uitstoot met 31% afneemt als de centrales dicht zijn.
(maar de uitstoot door auto’s gaat gewoon door en dat is veel meer dan van alle centrales in Nederland)

Teletekst 3 september 2016
Het Chinese parlement heeft het klimaatakkoord bekrachtigd dat vorig jaar in Parijs  werd gesloten. Het land
had beloofd te ratificeren voor de G20-top in Hangzhou, die morgen begint. Ook de Amerikanen ratificeren
een dezer dagen waarschijnlijk het akkoord. Samen met China zijn zij goed voor bijna 40% van de
CO2-uitstoot. De verwachting is dat andere landen volgen en het akkoord volgend jaar kan ingaan.

Teletekst 3 september 2016
De Amerikaanse staat Oklahoma sluit na de aardbeving van vanochtend per direct 35 schalieputten in de
wijde omgeving van het epicentrum. Volgens deskundigen is bewezen dat de opslag van afvalwater bij de
winning van schaliegas en -olie leidt tot bevingen. In 2012, toen werd begonnen met de winning van schalie-
gas, waren er tientallen bevingen met een kracht van 3 of meer. In 2015 waren het er al meer dan 900.

Teletekst 5 september 2016
De uitstoot van broeikasgassen is in Nederland afgelopen jaar met 5% gestegen. Dat komt omdat er meer
steenkool en minder aardgas is verstookt door elektriciteitscentrales.

Teletekst 15 september 2016
Het kabinet moet drastische keuzes maken om de milieudoelen te halen die zijn vastgelegd in het klimaat-
akkoord van Parijs. Volgens het Planbureau voor de Leefomgeving moet er vooral meer gebeuren om de
CO2-uitstoot terug te brengen. Sluiting van kolencentrales en het overgaan op duurzame energie is niet
genoeg. De uitstoot van broeikasgassen in de landbouw daalt niet en die in de lucht- en scheepvaart stijgt
Als dat niet snel verandert, zijn andere maatregelen nodig, zoals ondergrondse CO2-opslag 
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Persbericht 8 oktober 2016
Op de klimaattop in Parijs zijn zaterdag 195 landen akkoord gegaan met een nieuw klimaatverdrag dat
de uitstoot van broeikasgassen moet terugdringen. Hieronder de belangrijkste punten uit het akkoord:
- de gemiddelde temperatuur op aarde mag niet meer dan 2 graden stijgen.
- de partijen zullen zo snel mogelijk hun best doen (?) om de uitstoot van broeikasgassen en
  schadelijke stoffen te verminderen in combinatie met   de beschikbare techniek van dat moment.
- er is extra inzet nodig om negatieve gevolgen van klimaatverandering aan   te pakken zonder
  dat dit de voedselproduktie in gevaar brengt.

Teletekst 10 oktober 2016
Essent sluit per 1 februari 2018 zijn gasgestookte warmtekrachtcentrale in Moerdijk. De kleinere
gasgestookte centrales in Den Bosch, Erica, Klazienaveen en Bergen op Zoom liggen al stil sinds 2012.
Vorige week maakte Engie bekend 2 van de 5 eenheden van de gascentrale in Delfzijl te sluiten.
Grootste reden is de toenemende vraag naar zonne- en windenergie

Teletekst 10 oktober 2016
De reductie van de uitstoot van broeikasgassen in Nederland gaat sneller dan verwacht. Nederland stevent
af op een vermindering van zo’n 23% in 2020 ten opzichte van 1990.

Teletekst 24 oktober 2016
Staatsbosbeheer heeft met de bos- en houtsector een plan ontwikkeld voor de aanleg van 100.000 hectare
(= 1000 vierkante kilometer) nieuw bos.  De bedoeling is hiermee broeikasgassen terug te dringen. 
De kosten bedragen 3 miljard euro over dertig jaar, maar op termijn levert elke boom winst op.

Teletekst 26 oktober 2016
Het bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties en overheden hebben op de Nationale Klimaattop
afspraken gemaakt over vermindering van de CO2-uitstoot. Een grote bijdrage moet komen van een “CO2 
Smart Grid”, een netwerk waarin vervuilers en gebruikers van CO2 aan elkaar zijn gekoppeld. Het broeikas-
gas van fabrieken kan bijvoorbeeld worden gebruikt in de tuinbouw.  Staatssecretaris Dijksma is tevreden.

Teletekst 6 november 2016
Het aantal elektrische auto’s zal de komende jaren in Nederland nauwelijks groeien. Veel elektrische lease-
auto’s zullen de komende jaren verdwijnen naar de 2e handsmarkt in het buitenland. Miljoenen euro’s
subsidie op die auto’s zijn dus weggegooid geld. De ANWB, Stichting Natuur en Milieu, enkele universiteiten
en bedrijven wilden naar 200.000 elektrische auto’s in 2020. Ze vrezen dat het nu blijft bij 100 000.
Ze nemen het minister Kamp kwalijk, dat hij geen aanschafsubsidie op deze auto’s wil geven.

Teletekst 13 november 2016
Trump wil de VS binnen een jaar terugtrekken uit het klimaatakkoord van Parijs. Volgens Trump is
klimaatverandering een leugen en wordt de VS te veel benadeeld in het klimaatverdrag.

Teletekst 14 november 2016
De wereldwijde uitstoot van CO2 is voor het 3e jaar op rij nauwelijks toegenomen, terwijl de wereldeconomie
wel groeit. De stagnatie zou vooral komen doordat er in China minder steenkool wordt gebruikt.
Dat land is verantwoordelijk voor bijna een derde van de wereldwijde uitstoot.

Algemeen Dagblad 19 november 2016
Op de Noordpool is het vandaag 20 graden warmer dan normaal. Een bizarre situatie. Wetenschappers
slaan alarm. De poolnacht is ingetreden op de Noordpool, de periode tijdens de winter waarin de zon niet
opkomt. Het is tijdens deze periode waarin de extreme kou inzet en de Noordpool wordt bedekt met ijs.
Maar de kou blijft uit dit jaar en het water is te warm om te bevriezen.

Teletekst 8 december 2016
Een kamermeerderheid wil dat minister Kamp geen nieuwe subsidies verstrekt aan energiebedrijven voor
het stoken van biomassa. Kamp wil de subsidies handhaven, anders haalt Nederland de doelstellingen uit
het Energieakkoord niet. Kamp betreurt het dat de PvdA, die jarenlang zijn beleid steunde, nu afhaakt.
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Teletekst 12 december 2016
Shell gaat samen met Eneco, Van Oord en Mitsubishi zo’n 100 windmolens bouwen en exploiteren voor de
Zeeuwse kust. Het windmolenpark kan 1 miljoen huishoudens van energie voorzien. Het maakt deel uit van
het windmolenpark Borssele, dat tot het grootste van Europa behoort. In 2023 moet het gehele park
gebouwd zijn. Totaal levert het dan stroom voor zo’n 5 miljoen huishoudens.

Teletekst 22 december 2016
Zeeland krijgt het grootste zonnepark van Nederland. Vanaf het voorjaar worden tussen Vlissingen en
Borssele 140 000 zonnepanelen geplaatst. Die gaan energie opwekken voor 20 000 huishoudens, 
Het park moet over een jaar klaar zijn.

Teletekst 30 december 2016
Slechts 2% van de Nederlanders vindt de omschakeling van fossiele brandstoffen naar hernieuwbare
energie een urgent probleem. Nederland scoort met 6% hernieuwbare energie ver onder het Europees
gemiddelde van 16%  Men is vooral bezig met immigratie en integratie.

Teletekst 19 januari 2017
Het kabinet laat het besluit over sluiting van extra kolencentrales over aan het volgende kabinet. Minister
Kamp zegt dat sluiting van de 5 resterende kolencentrales niet nodig is om de beoogde CO2-reductie te
halen. Als later blijkt dat het doel niet wordt gehaald, komt alleen de sluiting van de Hemwegcentrale in
beeld. In Delfzijl is vandaag het grootste zonnepark van Nederland in gebruik genomen. 
De 120 000 zonnepanelen leveren groene energie aan 7500 huishoudens

Teletekst 15 februari 2017
Er komen geen proefboringen meer op de Waddenzee. Nu het Franse gasbedrijf Engie ervan afziet, zijn
nieuwe vergunningen voor proefboringen van de baan, zegt minister Kamp. Engie trok zijn plannen vandaag
in, ondanks groen licht van de Raad van State. Kamp zegt nu dat in het hele gebied geen nieuwe mijnbouw-
installaties komen. Wel mag er vanaf de wal schuin in zee worden geboord. Volgens Kamp blijven fossiele
brandstoffen nog tientallen jaren nodig

Teletekst 4 maart 2017
Trump wil stevig bezuinigen op het Environmental Protection Agency. In een voorstel wordt het budget
met 25 procent verminderd. Vooral het programma om grote meren te beschermen wordt getroffen. 
Van de 300 miljoen die er was om het water schoner te maken blijft maar 10 miljoen dollar over. 
Het project om diesel-uitstoot terug te dringen wordt helemaal geschrapt

Teletekst 28 april 2017
Nederland heeft vorig jaar 2% meer energie  verbruikt dan in 2015. Er werd vooral meer aardgas verstookt
omdat het kouder was. Ruim 92% van de energie komt nog altijd uit aardgas, olie en steenkool. Het aandeel
hernieuwbare bronnen, zoals zon, wind en biomassa daalde van 4,7% naar 3,6%. De produktie van aardgas
daalde. Om aan de vraag te voldoen, werd 6,3 miljard kubieke meter aardgas gebruikt, dat eerder was
gewonnen en werd bewaard in lege gasvelden en zoutgrotten. Ook werd meer aardgas geïmporteerd

Teletekst 1 juni 2017
Obama, die namens de VS het klimaatakkoord tekende, zegt dat de VS zich door het besluit van Trump bij
de landen voegt die “de toekomst afwijzen”. Elon Musk, de oprichter van Tesla, stapt uit een adviesraad van
Trump. “Dit is slecht voor de VS en de wereld”, zegt hij

Teletekst 8 juli 2017
122 lidstaten (= twee derde) van de Verenigde Naties hebben ingestemd met een verbod op kernwapens.
Nederland stemde tegen, onder meer omdat het leger hier een aantal kernkoppen van de VS beheert.

Teletekst 12 juli 2017
Particulieren met zonnepanelen op hun dak krijgen voor stroom die ze aan het energienet leveren precies
evenveel als ze betalen voor de afgenomen stroom. Dat blijft zo tot 2023. Dat heeft minister Kamp
(onder druk van de 2e Kamer) besloten.
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Teletekst 13 juli 2017
Over 7 jaar is de elektrische auto goedkoper in het gebruik dan een benzine- of dieselauto, voorspelt het
onderzoeksbureau van ING. Vanaf 2035 worden er alleen nog maar elektrische auto's verkocht. Dat komt
omdat ze goedkoper worden en er verder mee kan worden gereden. Tesla bracht vorige week het nieuwste
model uit. Die kost ruim 30 000 euro in de VS.

Teletekst 15 augustus 2017
Schiphol schakelt op 1 januari geheel over op Nederlandse windenergie. Ook de andere luchthavens,
Rotterdam -The Hague Airport, Eindhoven en Lelystad gaan over op duurzame energie. De stroom zal
zoveel mogelijk geleverd worden door nieuwe windparken, zoals het windpark Vianen. Andere grote
bedrijven als NS, Unilever en Google gingen al eerder over op duurzame energie
(Wie het gelooft, mag het zeggen. Het windpark Vianen omvat slechts 3 windmolens van 3 megawatt)

Teletekst 25 augustus 2017
Het gaat goed met de verkoop van auto’s en motorfietsen. De omzet was in het 2e kwartaal van dit jaar 5%
hoger dan een jaar geleden, meldt het  CBS.
(en maar zeuren over energiebesparing, energieakkoord, groene energie etc.)

Teletekst 27 augustus 2017
Door het snelle smelten van het ijs op de Noordpool dooit het permafrost nog sneller dan eerder werd
gedacht. Dat blijkt uit internationaal onderzoek waaraan ook de VU in Amsterdam meedeed. Doordat de
permafrost ontdooit komen er broeikasgassen vrij zoals methaan en CO2. Geschat wordt dat in 2100  een
kwart van het broeikasgas dat door menselijk toedoen in de lucht is gekomen, afkomstig is van ontdooid
permafrost.

Teletekst 4 september 2017
De uitstoot van broeikasgassen is in 2016 met 1% gestegen, De rechter oordeelde in de Urgenda-zaak dat
de uitstoot in 2020 met 25% omlaag moet vergeleken met 1990. In 2016 was er een afname van 11%.
Volgens het CBS zijn de Urgenda-doelen niet onhaalbaar. Duurzame technologieën maken mogelijk nog
het verschil.

Teletekst 7 september 2017
De Staat moet een plan maken om de luchtkwaliteit te verbeteren. De Haagse rechtbank heeft dat bepaald in
een zaak die milieudefensie had aangespannen. Staatssecretaris Dijksma zegt dat het kabinet de uitspraak
zal bestuderen en de vervuiling sneller zal aanpakken (?)

Teletekst 10 oktober 2017
Overzicht milieumaatregelen regeerakkoord
•  nog deze kabinetsperiode gaat tenminste 1 van de 5 kolencentrales dicht en voor 2030 moeten ze
   allemaal gesloten zijn
•  het is de bedoeling dat er geen gas-aansluiting meer komt in nieuwbouw  woningen. Ook komt er
   een  CO2-heffing voor bedrijven
•  er komt extra geld voor de verbreding van wegen  (?)
•  de snelwegverlichting gaat ’s nachts weer aan. Alle lantaarns krijgen led’s.
•  de maximumsnelheid blijft 130 km per uur  (?)

Teletekst 19 oktober 2017
De opwekking van duurzame energie in Nederland groeit flink, maar niet genoeg om de doelen voor 2020
te halen. Naar verwachting is in 2025 de helft van alle stroom duurzaam. De vergroening van onder meer
transport en verwarming komt nog maar mondjesmaat op gang.

Teletekst 13 november 2017
Voor het eerst in 3 jaar neemt de wereldwijde uitstoot van CO2 weer toe. Onder meer doordat China meer
steenkool gebruikt. Tussen 2000 en 2014 groeide de uitstoot van CO2 jaarlijks met 2%, maar daarna
volgden 3 jaren van stabilisering.  De hoeveelheid in de atmosfeer nam wel toe, maar El Nino leidt tot minder
CO2-opname door zee en land

Teletekst 15 november 2017
Airbus heeft de grootste deal uit zijn geschiedenis gesloten. De Europese vliegtuigfabrikant heeft
430 toestellen van het type A320 en A321 verkocht aan investeerder Indigo Partners in de VS
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Teletekst 8 december 2017
Het kabinet trekt ruim 700 miljoen extra uit om de groei van het verkeer via de weg, het spoor en het water
op te vangen. Tot 2030 komt er in Nederland in totaal 1000 kilometer aan rijstroken bij.
(en maar zeuren over energiebesparing, energieakkoord, groene energie etc.)

Een paar persberichten op 8 januari 2018
•  voor de Chinese kust staat een olietanker met 136 000 ton ruwe olie in brand.
•  na de zwaarste aardbeving in Groningen in 5 jaar gaat minister Wiebes zijn best doen (?) om de
   gaswinning in Groningen zo snel mogelijk terug te brengen. In het regeerakkoord is afgesproken
   dat de gaswinning tot 2021 wordt verlaagd van 21,6 miljard naar zo’n (?) 20 miljard kubieke meter.
   (dàt zal helpen)
•  China wil ons plastic afval niet meer recyclen, dus dan moet het hier maar worden verbrand

Teletekst 23 februari 2018
De omzet in de auto- en motorbranche is terug op het niveau van 2008. De omzet groeide vorig jaar voor het
derde jaar op rij. In 2017 was de groei 4%, meldt het CBS. De omzet steeg vooral door de verkoop van
nieuwe auto’s

Teletekst 27 maart 2018
Drie gebieden in de Noordzee zijn door het kabinet aangewezen als plaats voor nieuwe windparken.
In 2030 moeten ze klaar zijn. 40 procent van het totale elektriciteitsverbruik in Nederland moet dan afkomstig
zijn van windmolens in de Noordzee. Tot nu toe staan er 5 parken gepland die over 5 jaar 4,5 gigawatt
moeten leveren. Met de nieuwe parken komt daar nog eens 7 gigawatt bij.
(Totaal dus een vermogen van 11500 megawatt bij een produktiefactor van 40%. De energie-opbrengst is
ongeveer gelijk aan die van 10 gasgestookte centrales van 600 megawatt)

Teletekst 29 maart 2018
Het kabinet wil een einde maken aan de gaswinning in Groningen. In 2021 of 2022 moet de winning tot
12 miljard kuub zijn gedaald, zei premier Rutte na afloop van de ministerraad. Tegen 2030 moet de winning
helemaal zijn gestaakt.

Teletekst 19 april 2018
Deze week waren er 3 berichten die voor zichzelf spreken:
•  Meer mensen nemen rijles, maar het CBR kampt met tekort aan examinatoren.
•  Groen licht voor de uitbreiding van de luchthaven Lelystad
•  De Britse regering wil wattenstaafjes en plastic rietjes verbieden. Premier May bespreekt
   het plan met de premiers en presidenten van de ruim 50 landen van het Gemenebest

Teletekst 14 juni 2018
Als er geen snelle en verstrekkende maatregelen worden genomen, dan warmt de aarde tot 2040 met
1,5 graad op, staat in een uitgelekt rapport van IPCC. Het stuk bevat  de krachtigste VN-waarschuwing tot
nu toe.

Teletekst 19 juni 2018
De onderhandelaars van 7 partijen in de 2e kamer zijn het eens over een nieuwe klimaatwet. In de wet moet
worden vastgelegd dat er in 2030  49 procent minder CO2 wordt uitgestoten dan in 1990. 
Het einddoel is 95 procent in 2050. Het conceptakkoord gaat verder dan de afspraken in het regeerakkoord

Teletekst 21 juni 2018
De energierekening wordt niet hoger als de belasting op gas de komende jaren omhoog gaat. Dat zegt
Diederik Samsom. Zijn advies is, dat de energiebelasting de komende 12 jaar met 75 procent stijgt om
particulieren, bedrijven en woningcorporaties zover te krijgen, dat ze van het aardgas afgaan. De belasting
op elektriciteit gaat dan omlaag

Teletekst 21 juni 2018
Grote bedrijven en de milieubeweging worden het niet eens over maatregelen om de CO2-uitstoot terug te
dringen. Hun doel om 10 juli afspraken te maken lijkt kansloos. Minister Wiebes houdt vast aan het doel om
voor 2030 een CO2-reductie van 14,3 megaton te halen, door kolen, gas en olie te vervangen door
elektriciteit. (?)
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Teletekst 22 juni 2018
De OPEC verhoogt de productie vanaf 1 juli met 1 miljoen vaten per dag. Andere landen volgen dat besluit
Dat is vandaag besloten op een vergadering in Wenen.

Teletekst 27 juni 2018
Zeven partijen in de 2e Kamer hebben de klimaatwet gepresenteerd, waarin vastgelegd is dat Nederland in
2050 vrijwel klimaatneutraal moet zijn. In dat jaar moet de uitstoot van CO2 met 95% zijn verminderd.
Het is een compromis. De wet gaat verder dan het regeerakkoord, maar tussentijds zijn er geen klimaat-
doelen vastgelegd, alleen een streefgetal van 49% minder uitstoot in 2030. Het doel is niet wettelijk
afdwingbaar

Teletekst 29 juni 2018
Als het aan het kabinet ligt komt er in 2020 een vliegtaks. Het kabinet probeert daar in EU-verband afspraken
over te maken. Vliegen is, in tegenstelling tot de auto, bus of trein in Nederland “vreemd genoeg” op geen
enkele manier belast. De taks blijft beperkt.
Binnen Europa een toeslag van 3,80 euro en voor intercontinentale vluchten 22 euro per vlucht.

Teletekst 30 juni 2018
Over ruim 30 jaar mag Nederland geen afval meer hebben. Alle materialen die niet meer gebruikt worden,
moeten vanaf 2050 worden verwerkt in nieuwe dingen. Staatssecretaris Van Veldhoven schrijft dat in een
brief aan de 2e kamer over de zogenoemde circulaire economie. Staatssecretaris Van Veldhoven komt in
2019 met een plan om een einde te maken aan het gebruik van plastic wegwerpartikelen.

Teletekst 5 juli 2018
Maanden van onderhandelen over het Klimaatakkoord hebben weinig opgeleverd. Volgende week gaat het
akkoord naar minister Wiebes. Bedrijven moeten hun CO2-uitstoot flink verminderen, maar ze willen eerst
meer zekerheid over financiële steun voor investeringen. Ook bij de aanpak van vervoer is het de vraag hoe
alles betaald zal worden. Er zijn wel concrete plannen voor het verduurzamen van huizen en gebouwen.

Teletekst 10 juli 2018
In Den Haag heeft voorzitter Nijpels de hoofdlijnen van het Klimaatakkoord gepresenteerd.
Het daadwerkelijke akkoord moet later dit jaar worden gesloten. De plannen, die al grotendeels waren
uitgelekt, zijn aangeboden aan minister Wiebes. Het akkoord moet duidelijk maken hoe de komende jaren
moet worden gewerkt aan de doelstelling van het kabinet om in 2030 een CO2-reductie van 49 procent
te halen ten opzichte van 1990

Teletekst 11 juli 2018
Kiwa zegt, dat waterstof in de toekomst aardgas kan vervangen. Waterstof kan prima door het bestaande
gasleidingnet en daardoor hoeft voor miljarden aan gasleidingen niet uit de grond. Of waterstof ook echt
toekomst heeft moet nog blijken. Met de productie en het gebruik van waterstof is nog geen grootschalige
ervaring opgedaan

Teletekst 20 augustus 2018
Het Nederlandse spoor begint vol te raken, zegt Prorail. Volgens Prorail is het zinloos om extra spoor aan
te  leggen. Innovaties moeten de drukte verzachten. Zo wordt per 2020 de dienstregeling nauwkeuriger
gepland.

Teletekst 20 augustus 2018
De Nederlandse industrie heeft voor het 7e kwartaal op rij de omzet zien stijgen. Gemiddeld was de groei
in het 2e kwartaal 6,7% vergeleken met een jaar eerder. Sectoren als aardolie, rubber, chemie en farmacie
groeiden het sterkst.

Teletekst 23 augustus 2018
De verkoop van CV-ketels stijgt nog steeds, ondanks de doelstellingen en afspraken om klimaat-
veranderingen tegen te gaan. Huizen waarin nu nog CV-ketels worden geplaatst, zitten nog 15 jaar vast
aan aardgas, terwijl er is afgesproken dat het aardgasgebruik wordt afgebouwd, zegt Natuur & Milieu

Teletekst 3 september 2018
Het aantal verkochte auto’s is vorige maand explosief gestegen. Er werden ruim 40 000 nieuwe auto’s op
kenteken gezet, ruim 40% meer dan in augustus vorig jaar en bovendien het grootste aantal in die maand
in 15 jaar. De groei heeft te maken met een nieuwe test om de uitstootwaarden van CO2 vast te stellen.
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Teletekst 25 september 2018
De 5 nationale luchthavens hebben in het 2e kwartaal allemaal meer passagiers verwerkt, meldt het CBS.
In totaal vlogen 21,2 miljoen mensen van en naar Nederland. Maastricht groeide het hardst, met 49%.

Teletekst 27 september 2018
De regeringspartijen worden het dit jaar niet eens over het klimaatbeleid. Een klimaat- en energieakkoord
zoals aangekondigd toen dit kabinet begon, gaat er dit jaar niet van komen. VVD en CDA vinden de plannen
te vaag. D66 en Christenunie willen vasthouden aan de klimaatambities

Teletekst 4 oktober 2018
Het kabinet wil mensen ertoe brengen een auto te delen met anderen.. In 2015 werd al geprobeerd om in
2018 100 000 deelauto’s op de weg te krijgen, maar dat doel is toen niet bereikt . Volgens Staatssecretaris
Van Veldhoven staan auto’s 23 van de 24 uur stil. Utrecht wil parkeerplaatsen opheffen die door auto-delen
overbodig worden. Andere steden willen met cadeaukaarten mensen verleiden aan een proef deel te nemen.

Teletekst 5 oktober 2018
Vanmiddag komt het kabinet met een inhoudelijke reactie op de hoofdlijnen van het klimaatakkoord.
Het kabinet zal voorstellen om bedrijven die veel CO2 uitstoten extra te belasten. Ook worden voorstellen
verwacht waarmee elektrisch rijden gestimuleerd wordt en waarmee gasgebruik wordt ontmoedigd

Teletekst 8 oktober 2018
De opwarming van de aarde moet tot maximaal 1,5 graad beperkt blijven, waarschuwt het VN-klimaatpanel
IPCC. Met de huidige koers zal de opwarming richting de 3 graden gaan

Teletekst 8 oktober 2018
Een abrupte overgang naar energie met veel minder CO2-uitstoot kost de financiële sector 50 tot 180 miljard
Volgens DNB-president Knot is het belangrijk dat Nederland snel met een geleidelijke energietransitie begint

Teletekst 8 oktober 2018
De publicatie van het klimaatrapport van het IPCC heeft geen gevolgen voor het Nederlandse klimaat-
akkoord, zegt Ed Nijpels  “We doen meer dan het IPCC wereldwijd nodig acht” Greenpeace wil dat het
kabinet de CO2-doelstelling verder verhoogt  en “eindelijk concreet wordt aan de klimaattafel”

Teletekst 25 oktober 2018
De belangrijkste reden om bewust met energie om te gaan is voor veel Nederlanders de portemonnee.
Het milieu komt pas op de 2e plaats. Dat blijkt uit het onderzoek van het CBS.
55-plussers blijken beter te letten op het energieverbruik dan jongeren, En vrouwen gaan volgens het 
onderzoek bewuster met energie om dan mannen.

Teletekst 30 oktober 2018
De files en reistijden worden de komende jaren fors langer. Tot 2023 kan het tijdverlies met meer dan een
derde toenemen. De wegcapaciteit groeit lang niet sterk genoeg om de groei van het verkeer op te vangen
Tot 2030 wordt in totaal 19 miljard euro gestoken in nieuwe wegen en de aanpak van knelpunten.

Teletekst 30 oktober 2018
Op de wegen was het vanochtend de drukste spits van 2018. Op de piek stond er 970 kilometer file.
Het vorige filerecord van 2018 werd op 22 mei gevestigd.met 955 kilometer.

Teletekst 1 november 2018
Minister Wiebes onderzoekt de mogelijkheid van het eerder sluiten van een of meerdere kolencentrales.
Voor het eerst erkende hij vannacht in de Tweede Kamer dat er een reële kans is dat Nederland in 2020 de
doelstelling voor CO2-reductie niet haalt. 

Teletekst 2 november 2018
Stedin zegt dat 56% van de bouwprojecten geen gas-aansluiting aanvraagt. Vorig jaar was dat nog 36%.
De overheid wil dat alle woningen over ruim 30 jaar aardgasvrij zijn. Volgens Stedin kan het nog enkele
jaren duren voordat  er geen woningen meer worden aangesloten op gas, omdat de al afgegeven
vergunningen geldig blijven
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Teletekst 8 november 2018
Op de Nederlandse wegen is nog nooit zoveel gereden als in 2017, meldt het CBS. Door alle verkeer werd
148 miljard kilometer afgelegd. De stijging bedraagt 11,7% ten opzichte van 2002 en is vooral toe te schrijven
aan personenauto’s.

Teletekst 8 november 2018
In de Eemshaven wordt vanochtend het elektriciteitsnet met dat van Denemarken verbonden. Dat gebeurt
 met de zogenaamde COBRA-kabel. Die is 325 km lang en heeft een capaciteit van 700 megawatt.

Teletekst 13 november 2018
Nederland wordt steeds afhankelijker van de gas-import, nu de gaswinning in Groningen wordt afgebouwd.
Van de hoeveelheid gas die in 2023 nodig is, blijkt maar 0,4% vast te liggen in langetermijn contracten.

Teletekst 15 november 2018
De klimaatconferentie in Polen heeft toch nog geleid tot nadere afspraken. (wat spannend, toch) Na een
moeizame slotfase wordt nu de eindtekst vastgesteld in een plenaire vergadering. Vooral Brazilië lag dwars,
Dat wilde niet instemmen met een onderdeel over emissierechten. Dat onderdeel wordt doorgeschoven
naar een bijeenkomst van volgend jaar. Een van de hoofdpunten van de nieuwe afspraken is, dat landen
meer werk zullen maken van het terugdringen van de uitstoot van broeikasgassen.

Teletekst 23 november 2018
De overheid trekt een half miljard uit om de toenemende drukte op de A17 aan te pakken. Er komt een
oeververbinding met een snelweg en ov-verbinding bij. Ook krijgt de A4 extra rijstroken, etc.

Teletekst 24 november 2018
Een nieuwe studie in opdracht van het Amerikaanse Congres over het klimaat levert sombere conclusies op.
Bij het uitblijven van ingrijpende maatregelen kan de gemiddelde temperatuur op aarde in 2100 met 5 graden
zijn toegenomen. etc.

Teletekst 24 november 2018
De ontbossing van het Amazonegebied heeft de ernstigste vorm aangenomen in 10 jaar tijd. 
Er verdween zo’n 8000 vierkante kilometer bos. Toch is de illegale bomenkap afgenomen. 
In 2004 ging ruim 27 000 vierkante kilometer bos verloren.

Teletekst 27 november 2018
Frankrijk zet meer in op zonne- en windenergie. Nu wordt nog 75% van de energiebehoefte (elektriciteit)
opgewekt door kerncentrales. Dat wordt teruggebracht naar 50%. Van de 58 kernreactoren moeten er
14 stuks voor 2035 worden gesloten.

Teletekst 27 november 2018
Wereldwijd moeten landen veel meer doen om de opwarming van de aarde te beperken. Dat staat in
een  VN-rapport aan de vooravond van de internationale Klimaattop in Polen, die maandag begint. 
De inspanningen moeten verdrievoudigd worden om de opwarming onder der 2 graden te houden.
Voor een stijging van 1,5 graad moet er vijf keer zo veel worden gedaan

Teletekst 2 december 2018
In Brussel hebben 65 000 mensen in een protestmars voor een daadkrachtiger klimaatbeleid meegelopen.
Media spreken van de grootste klimaatmars ooit. De betoging viel samen met de klimaattop in Polen
vandaag. Vertegenwoordigers uit 200 landen proberen het klimaatakkoord van Parijs concreet uit te werken.

Teletekst 5 december 2018
De wereldwijde uitstoot van CO2 zal dit jaar met 2,7% stijgen, ondanks het klimaatverdrag van Parijs.en het
gestegen gebruik van alternatieve energiebronnen. Dat voorspelt het Global Carbon Project, een groep
internationale en ook Nederlandse wetenschappers.

Teletekst 5 december 2018
Volgens 3 onderzoeksbureaus zal Nederland in 2020 veel meer CO2 uitstoten dan de regering nastreeft.
De CO2-reducrie blijft steken op 15%, maar het doel is 25%. De maatregelen uit het Energie-akkoord zijn
teniet gedaan door de economische groei, waardoor het gebruik van fossiele brandstoffen toeneemt
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Teletekst 7 december 2018
Het kabinet komt met een vliegtaks van 7 euro per ticket. Het is de bedoeling, dat de vliegtaks van kracht
wordt in 2021. (?).  De taks is een milieumaatregel. (?)

Teletekst 20 december 2018
Er wordt een half miljard euro extra uitgetrokken om 200 000 woningen te verduurzamen. 
De omstreden belastingverhoging op gas gaat door, maar lagere inkomens zullen gecompenseerd worden
via een jaarlijkse teruggave. 
Er komt vooralsnog geen algemene CO2-heffing voor de industrie, maar een boetesysteem voor bedrijven
die geen adequaat verduurzamingsplan hebben of zich hier niet aan houden. Verder moet de industrie meer
bijdragen aan een subsidiepot om duurzame energie te stimuleren. (?). Ze krijgen zelf ook geld uit de pot..
De milieubeweging is woedend over het uitblijven van de CO2-heffing. Milieuorganisaties en vakbeweging
FNV hebben onoverkomelijke bezwaren tegen het klimaatakkoord. Ze zullen morgen niet bij  de presentatie
van het akkoord zijn. De organisaties, waaronder Greenpeace en Natuur en Milieu noemen de voorgestelde
maatregelen vrijblijvend en boterzacht. Er is door ruim 100 organisaties het laatste jaar onderhandeld.
De deal wordt morgen gepresenteerd en in 2019 ondertekend. De milieubewegingen zeggen dat ze dat bij
deze tekst niet doen

Teletekst 21 december 2018
Minister Wiebes noemt het ontwerp-klimaatakkoord dat vanmiddag openbaar wordt gemaakt, een eerste
stap en nog niet definitief. 
De plannen worden eerst doorgerekend door het Plan-bureau voor de  Leefomgeving en daarna besluit het
kabinet welke plannen het overneemt. 
Waarschijnlijk valt het besluit pas na de Provinciale Statenverkiezingen in maart volgend jaar.
Het kabinet zal vooral kijken naar de inkomenseffecten van het akkoord. Zonodig worden de plannen
aangepast, zegt Wiebes. Het ontwerp-akkoord moet de aanzet geven tot een forse verlaging van de
uitstoot van broeikasgassen

Teletekst 12 januari 2019
VVD-fractievoorzitter Dijkhoff neemt afstand van het concept-klimaatakkoord dat eind vorige maand aan het
kabinet werd overhandigd. In de Telegraaf zegt hij dat de kans “nihil” is dat hij het hele akkoord zal
uitvoeren. De coalitie lijkt verdeeld over het klimaatakkoord na de uitspraken van Dijkhoff. 
Hij vindt dat de D66-leider aan het “drammen” is. De D66-leider kreeg bijval van Segers. Buma is juist blij dat
de VVD inziet dat het klimaatakkoord “niet heilig” is

Teletekst 17 januari 2019
Rijkswaterstaat begint in februari met de verbreding van de A1, een project dat 10 jaar in beslag zal nemen. 
De weg wordt verbreed over een lengte van 65 km.

Teletekst 18 januari 2019
De oppositie in de 2e Kamerwil wil niet dat de doorrekening van het Klimaatakkoord pas wordt bekend
gemaakt na de Provinciale Statenverkiezingen van 20 maart

Teletekst 19 januari 2019
Bewoners in appartementencomplexen hebben veel moeite om hun woning te verduurzamen. 
Het is duur en de bewoners kunnen het niet eens worden over het plaatsen van zonnepanelen of isoleren.
Het duurzaam maken van woningen is een van de belangrijkste punten in het klimaatakkoord

Teletekst 21 januari 2019
Het Staatstoezicht op de Mijnen gaat extra eisen stellen aan boorbedrijven die zich bezighouden met aard-
warmte. Probleem is dat de metalen buizen waar water doorheen stroomt, kunnen roesten door zout  dat
mee omhoog komt. Water wordt naar een diepte van 2,5 kilometer gepompt en daarna als het is opgewarmd
weer opgepompt voor het verwarmen van gebouwen. Er lopen 23  aardwarmteprojecten in Nederland

Teletekst 21 januari 2019
Het kabinet moet de uitstoot van CO2 na de “Urgenda-zaak” mogelijk met 9 megaton extra terugbrengen. 
De kans is daarom groot, dat er op korte termijn extra ingrijpende  maatregelen komen om het probleem aan
te pakken.  Er wordt gedacht (alweer?) aan het sluiten van kolencentrales. etc. etc.
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Teletekst 5 februari 2019
De VVD is uit de coalitie gestapt die Rijswijk bestuurt wegens een conflict over klimaatmaatregelen. 
Volgens de plaatselijke VVD zijn rust en bezinning nu geboden in plaats van haast.

Teletekst 5 februari 2019
Nederland telt nu 8,8 miljoen auto’s. Elektrische auto’s maken 0,5% van het wagenpark uit. 
De 12 lijsttrekkers van het CDA bij de verkiezingen voor de Provinciale Staten waarschuwen dat het kabinet
niet moet doorslaan bij de verlaging van de CO2-uitstoot. De Friese lijsttrekker Sander de Rouwe, vroeger
kamerlid, vindt dat het debat gekaapt wordt door drammers en dromers

Teletekst 6 februari 2019
Premier Rutte heeft in het klimaatdebat gezegd dat er pas maatregelen moeten worden genomen als
duidelijk is wat daarvan de gevolgen zijn. Rutte reageerde op de linkse oppositie, die vindt dat het kabinet
nu niets doet op het terrein van het klimaat

Teletekst 12 februari 2019
Nederland is van alle EU-landen het verst verwijderd van het verwezenlijken van de klimaatdoelstellingen
voor 2020. Het percentage duurzaam opgewekte energie was in 2017 6,6 en moet volgend jaar 14 zijn.
In geen enkele lidstaat is de kloof zo groot

Teletekst 14 mei 2019
De kolencentrales in de Eemshaven, op de Maasvlakte en in Rotterdam kunnen volgens Greenpeace,
Natuur & Milieu en het Longfonds al op 1 januari dicht. Er moet dan wel meer stroom ingevoerd worden en
de prijs van elektriciteit zou dan wel stijgen
(het milieu schiet er dus niets mee op en het mag niets kosten)

Teletekst 15 mei 2019
Bijna de helft van de mensen met een eigen woning is niet van plan binnen 5 jaar geld te steken in het
verduurzamen van zijn woning.  Eerst willen ze weten met welke financiële regelingen de overheid komt
(het mag dus niets kosten en toch wil men zogenaamd “een betere wereld voor onze kinderen achterlaten”)

Teletekst 12 juni 2019
Natuurbeschermingsorganisaties maken zich zorgen over plannen om op grote schaal zonnepanelen op
Nederlandse wateren te leggen. Er zou nog veel te weinig bekend zijn over de gevolgen hiervan, zoals
afname van de waterkwaliteit en daardoor vissterfte

Teletekst 17 juni 2019
Leasebedrijven en de Stichting Natuur en Milieu vrezen dat de rem wordt gezet op elektrisch rijden. Volgens
bronnen wil het kabinet plannen om elektrisch rijden aan te moedigen, fors afzwakken in het klimaatakkoord

Teletekst 5 juli 2019
Zwitserse wetenschappers adviseren om 1 miljard hectare bos te planten om het broeikaseffect tegen te
gaan. Door een gebied zo groot als de VS te bebossen, zou tweederde van de CO2 die sinds de industriële
revolutie is uitgestoten in bomen kunnen worden opgeslagen

Teletekst 29 juli 2019
Voor het eerst heeft de mensheid dit jaar in juli al alle voedsel en andere natuurlijke hulpbronnen gebruikt die
de aarde op langere termijn in een jaar kan voortbrengen. Elk jaar valt Earth Overschoot Day eerder.
Dit jaar is het 29 juli, vorig jaar 1 augustus. Sinds 1970 verbruikt de mensheid meer dan de aarde kan
leveren. Nu is dat 1,75 maal meer

Teletekst 8 augustus 2019
Als het niet lukt de verandering van het klimaat te beteugelen, ontstaat er tussen 2050 en 2100 mogelijk een
tekort aan voedsel. Dat is de boodschap van het IPCC. De onderzoekers wijzen erop dat steeds meer grond
verdroogt en dus niet meer gebruikt kan worden voor landbouw. Ook is veel grond uitgeput door menselijk
handelen. IPCC pleit voor efficiëntere landbouw, minder voedselverspilling en verlaging van het gebruik van
dierlijke vetten. Jaarlijks wordt tot 30 procent van de voedselproductie verspild
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Teletekst 26 augustus 2019
In 20 jaar is er in Nederland 60 000 hectare bij gekomen aan woonwijken, werkterreinen en infrastructuur.
Dat is omgerekend iets minder dan de helft van de provincie Utrecht. De bouw is vooral ten koste van
landbouwgrond, meldt het CBS.

Teletekst 5 september 2019
D66 wil het aantal kippen en varkens bij Nederlandse boeren met de helft terugbrengen om zo de
stikstofuitstoot terug te dringen en ruimte te creëren voor meer woningen. In het plan zijn 50 miljoen kippen
en 6 miljoen varkens minder dan nu
Het idee volgt op de uitspraak van de Raad van State. 70% van de uitstoot komt uit de landbouw, zegt D66,
waarvan een groot deel uit de intensive veehouderij

Teletekst 11 september 2019
VVD en D66 willen dat Nederland veel meer gaat doen om elektrisch vliegen te stimuleren. D66-kamerlid
Paternotte denkt over een aantal jaren lijndiensten te kunnen laten uitvoeren met elektrische vliegtuigen
“Als we meer inzetten op de innovatie”. (?)

Teletekst 17 september 2019
Nederlandse autorijders hebben vorig jaar een recordaantal kilometers op de teller gezet 121 miljard, 
dat is 3 miljoen keer de wereld rond.

Teletekst 26 september 2019
Door de opwarming van de aarde stijgt de zeespiegel steeds sneller Van 2006 tot 2015 ging het om
3,6 millimeter per jaar, ongeveer 2,5 keer zo veel als in de periode van 1900 – 1990

Teletekst 30 september 2019
De coalitie komt voorlopig niet met een plan om de problemen door stikstof aan te pakken

Teletekst 10 november 2019
In het zuiden van Iran is een groot nieuw olieveld ontdekt. Goed voor 53 miljard vaten ruwe olie

Teletekst 25 juni 2020
Ook Nederland neemt maatregelen tegen wegwerpplastic. Het sluit zich daarmee aan bij de Europese
afspraken om de plastic soep in zee aan te pakken. Zo worden plastic roerstaafjes verboden. 
Doppen en deksels moeten vanaf 2024 vastzitten aan plastic flessen en drankpakken.
In Nederland werden in 2016 al gratis plastic tasjes verboden.

Teletekst 25 juni 2020
Energieproducent Vattenfall stelt het plan voor de bouw van de grootste biomassacentrale van Nederland
uit. Tegenstanders betwijfelen of biomassa wel duurzaam is. Vattenfall wil dat de overheid na de zomer
duidelijk maakt hoe het nu verder gaat met biomassa. Vattenfall neemt op basis daarvan een definitief
besluit

Teletekst 30 juni 2020
Biomassa moet steeds minder ingezet worden voor het opwekken van energie. Subsidies die daarvoor
bestaan moeten zo snel mogelijk worden afgebouwd, aldus de SER. Bedrijven die al geïnvesteerd hebben
in biomassa, moeten worden gecompenseerd bij een versneld afscheid van biomassa als energiebron.
Het advies moet een einde maken aan de discussie over biomassa, die volgens de SER steeds meer
gepolariseerd raakt

Teletekst 24 juli 2020
Voor het eerst wordt in de EU meer elektriciteit opgewekt met duurzame middelen dan met fossiele
brandstoffen. Wind, zon, water en biomassa wekken samen 40% op (?), terwijl 34% afkomstig is van
fossiele brandstoffen (?). Het restant komt grotendeels uit kerncentrales. Op de ranglijst van de
27 EU-lidstaten staat Nederland in de onderste helft. Wind en zon zijn hier goed voor 14% 

Teletekst 23 september 2020      (Wiebes wordt wakker)
Kernenergie kan worden gezien als een serieuze optie om Nederland van energie te voorzien 
Minister Wiebes schrijft dat aan de 2e kamer. Uit onderzoek in opdracht van de minister blijkt dat kern-
energie toch niet duurder is dan energie uit wind en zon. Er is al een meerderheid voor de bouw van
nieuwe kerncentrales.Volgens onder meer de VVD zijn die nodig om de klimaatdoelen in 2050 te halen
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