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De slag om 
duurzame 
energie
De stap naar
de rechter

In de 19de en 20ste eeuw richtte de strijd voor 
fundamentele grondrechten zich voornamelijk 
op het bereiken van vrijheid en sociale zekerheid 
voor alle individuen – eerst tegen onderdrukking, 
later tegen vooral armoede en slechte leefomstan-
digheden. In de 21ste eeuw voeren we (ook) een 
andere strijd: grondrechten, zowel de klassieke 
als de sociale, kunnen alleen genoten worden in 
een klimaat waarin mensen niet bedreigd worden 
door extreme hittegolven, jarenlange droogtes 
die tot mislukte oogsten en voedseltekorten lei-
den, en overstromingen waardoor huis en haard 
worden weggevaagd.
 In de 21ste eeuw realiseren wij ons ten volle dat 
we mensen de mogelijkheid ontnemen om zich te 
ontplooien, om keuzes te kunnen maken en een vrij 
leven te kunnen leven wanneer ons klimaat en onze 
ecosystemen ernstig worden ontwricht. De transi-
tie naar een nieuw energiesysteem heeft daarmee 
een diepe morele lading. Het uitblijven van deze 
transitie kan onnoemelijk veel menselijk lijden tot 
gevolg hebben. Dit besef lijkt ‘de politiek’ nog niet 
te zijn binnengedrongen. Niets wijst erop dat er 
actie wordt ondernomen om gevaarlijke vormen 
van klimaatverandering te voorkomen. Vandaar 
onze rechtszaak tegen de Nederlandse staat. 

De fundamentele rechten waar Urgenda en 
haar mede-eisers zich op beroepen zijn dezelf-
de als waar in de 19de en de 20ste eeuw voor is 
gestreden: het recht op leven, op gezondheid, 
op toegang tot water en voedsel, het recht op 
zelfbeschikking, het kunnen voorzien in eigen 
levensonderhoud en het recht vrij te zijn van 
gezondheidsbedreigende milieuschade. Het ver-
schil tussen de strijd om de erkenning van deze 
fundamentele rechten in de 19de en 20ste eeuw 
en de rechtszaak van Urgenda ligt hierin besloten: 
destijds ging het om het onrecht dat was, nu gaat 
het om het onrecht dat onvermijdelijk komt. We 
proberen hiermee vorm te geven aan duurzame 
grondrechten van de 21ste eeuw. Duurzaam in de 
zin dat er aan onze fundamentele grondrechten 
geen houdbaarheidsdatum zou mogen zitten. 
Een duurzaam grondrecht vormt de waarborg 
dat de fundamentele rechten die in het heden 
beschermd worden, ook in de toekomst nog 
genoten kunnen worden. Zowel door huidige als 
toekomstige generaties. Dat maatregelen geno-
men worden om broeikasgassen te verminderen 
is dan niet langer een politieke keuze, maar een 
met fundamentele rechten omgeven juridische 
plicht. De politieke vraag verschuift van of naar 
hoe deze maatregelen genomen worden.  
 Als fundamentele rechten ons beschermen 
tegen het ongebreideld opslaan van onze mobiele 
data, discriminatie op basis van onze huidskleur 
of achternaam, maar ook tegen de schadelijke 
gevolgen van asbest of schade aan de gezondheid 
door lokale luchtverontreiniging (allemaal zaken 
waarin het mensenrechtenhof in Straatsburg 
schendingen van mensenrechten heeft gevon-
den), waarom zou het recht ons dan niet bescher-
men tegen het allergrootste gevaar dat ons als 
mensheid bedreigt? 

Dennis van Berkel
Jurist bij Urgenda

Actiegroep Urgenda heeft zich, samen 
met zo’n 900 burgers, tot de Nederlandse 
rechter gewend in een poging de over-
heid te dwingen tot het nemen van 
maatregelen tegen klimaatverandering. 
Is dit een eerste stap in de richting van 
duurzame grondrechten? 

IN NEDERLAND STRIJKEN we vooralsnog de plooi-
en liever glad in de polder – bijvoorbeeld met 
een ser Energieakkoord voor Duurzame Groei. 
Onze poldercultuur is zeer effectief in het mas-
keren van fundamentele verschillen van inzicht 
en verkleint daarmee de kans op radicale door-
braken. Een bepalende factor hierin is een grote 
en invloedrijke fossiele energiesector, waar ook 
de overheidsbegroting voor een aanzienlijk deel 
van afhankelijk is. Evenals een energie-intensieve 
industrie die graag zo goedkoop mogelijke ener-
gie wil en duurzame oplossingen nog als kostbaar 
ziet. De verwevenheid van de fossiele, ambtelijke 
en politieke elite speelt een cruciale rol. 
Voor echte doorbraken zou de Nederlandse over-
heid gericht transitiebeleid moeten gaan voeren 
om ons land voor te bereiden op een toekomst die 
veel minder fossiel zal zijn. Onze ervaring leert 
dat het Ministerie van Economische Zaken en dat 
van Financiën hierin de grote remmers zijn. Hun 
manier van denken, de bestaande belangen en 
routines en de focus op meetbare doelen en tech-
nische innovatie vormt de grootste blokkade voor 
het realiseren van een gewenste transitie. Daarom 
pleiten wij ervoor om het duurzame energiebe-
leid onder te brengen bij een ander departement 
of een Ministerie van Transitie op te richten dat 
zich in eerste instantie op de energietransitie 
zou moeten richten. Ook hier speelt Duitsland 
een voorbeeldrol: waar op een gegeven moment 
het Duitse Ministerie voor Economie wel het 

Ministerie voor Oude Energie leek, ontpopte het 
Ministerie van Milieu zich als voorvechter van 
nieuwe energie. Als de generaals van het eerder 
geschetste strijdtoneel vochten zij elkaar meer 
dan tien jaar voortdurend de tent uit. In de hoop 
het strijdgewoel te sussen werden de energietaken 
van beide ministeries in 2013 weer samengevoegd 
onder het Ministerie van Economie (en Energie). 
De aankondiging van energiereus E.on eind vorig 
jaar dat het bedrijf zich zal splitsen in een fossiel 
en een duurzaam deel, omdat beide niet meer on-
der één dak te verenigen waren, laat zien dat die 
strijd nu ook de board rooms heeft bereikt. 
Als we goed naar de signalen kijken, zien we dat 
het onvermijdelijk is dat we ook in Nederland met 
dergelijke chaos, verrassingen, doorbraken en 
spanningen te maken gaan krijgen. In plaats van 
het zo lang mogelijk uitstellen van een noodza-
kelijke, onvermijdelijke en beloftevolle energie-
transitie, zouden we deze strijd moeten aangaan. 
We zullen van het gas af moeten, we zullen 
maatschappelijk het uitfaseren van (de nieuwe) 
kolencentrales moeten agenderen, we zullen 
belastingvoordelen voor fossiel af moeten bou-
wen en duurzame energie in bouw, mobiliteit en 
industrie gaan verplichten. Tot slot zal het huwe-
lijk van de Nederlandse overheid met de fossielen 
Shell, GasUnie en GasTerra ontbonden moeten 
worden. Als we hier nu niet strategisch de strijd 
over aangaan, dan overkomt het ons vroeger of 
later, met alle maatschappelijke schade van dien. 
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