Systeemverandering

Het advies bepleit een ‘Klimaatonderzoek Initiatief Nederland’, afgekort
KIN, dat die 100 miljoen euro kan beheren. Ongeveer de helft van het
budget is bestemd voor onderzoek naar systeemverandering. Zo’n 30
miljoen gaat naar internationaal onderzoek, bijvoorbeeld in samenwerking met ontwikkelingslanden. Het is niet de bedoeling dat onderzoekers in onderlinge competitie om het geld gaan strijden, aldus het
rapport. Dat is misschien goed voor de kwaliteit van onderzoek, maar
kan vertragend werken omdat allerlei projecten buiten de boot vallen
die hard nodig zijn.’ hop

Landbouwminister Staghouwer stapte op,
wat nu?
Voor bestuurskundige Jeroen Candel
kwam het aftreden van Staghouwer
niet helemaal als een verrassing. En nu
wacht politiek Den Haag een immense
taak. ‘De coalitie zal de hei op moeten
om met een ingrijpend pakket te komen.’
Hoe nu verder? Candel: ‘Nu heb je iemand
nodig met een langetermijnvisie voor
het voedselsysteem, iemand die moeilijke beslissingen durft te nemen. Boeren
vragen om nieuw perspectief. De overheid zegt dat boeren een omslag moeten
maken en moeten extensiveren. Ze moeten meer milieudiensten verzorgen, maar
hoe de boer daar een inkomen uit moet
halen, staat er niet bij. Instrumenten die
mogelijk zijn om het stikstofprobleem
te tackelen - zoals de inzet van Europees
landbouwbeleid - zijn niet ingezet.’
Wie Staghouwer moet opvolgen, daarover
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zal de ChristenUnie het hoofd moeten
breken. Het is een kleine partij met weinig
ervaren bestuurders met senioriteit op dit
dossier, aldus Candel. ‘Je wilt iemand die
direct in kan springen, maar ik zie ze daar
niet klaarstaan. En paradoxaal genoeg los
je de landbouwcrisis niet op met alleen
maar landbouwbeleid. De coalitie zal
zich hier in totaliteit over moeten buigen.
Staghouwer heeft een landbouwbeleid

geërfd dat voortkomt uit vorige kabinetten die telkens de hete aardappel voor
zich uit hebben geschoven als het gaat
om stikstof, klimaat en biodiversiteit.
Boeren zijn terecht gefrustreerd dat er aan
hen heel veel wordt gevraagd, maar niets
aan andere spelers in de keten, inclusief
de consument. Er is een veelomvattend
voedselbeleid nodig, maar dat zou haast
het openbreken van het coalitieakkoord
betekenen.’ Eigenlijk, zegt Candel zou er
een Green Deal voor Nederland ontworpen moeten worden, die past binnen de
Europese Green Deal. ‘Een plan waarbij je
nadenkt over hoe je het voedselsysteem
en de hele economie toekomstbestendig
maakt, met oog voor duurzaamheid én
rechtvaardigheid. Maar dat is een immense taak: de coalitie zal de hei op moeten
om gezamenlijk tot een nieuwe toekomstvisie te komen.’ wa
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Goed nieuws voor studenten
die er met een baantje wat
bijverdienen: het minimumloon
gaat na oud en nieuw met
10 procent omhoog. Dat staat
in de uitgelekte plannen voor
de nieuwe Rijksbegroting. Ook
de zorgtoeslag gaat omhoog:
35 euro. Beide maatregelen zijn
bedoeld om de stijgende kosten
van het levensonderhoud te
drukken. HOP

Om de wetenschap effectiever in te zetten voor de overgang naar
een klimaatneutrale samenleving in 2050 is jaarlijks 100 miljoen euro
nodig. Dat adviseert een commissie aan NWO en KNAW. De bestuurders van die instituten omarmen de aanbevelingen. Dat kan een
gedeeltelijke ommezwaai in de financiering van onderzoek betekenen.
Volgens commissievoorzitter Heleen de Coninck (TUE) zijn de ergste
onomkeerbare gevolgen van klimaatverandering nog te voorkomen.
‘Maar dat lukt alleen als wetenschappers en relevante maatschappelijke actoren intensief samenwerken aan systeemtransities.’ Het gaat bijvoorbeeld om landbouw, stedenbouw, vervoer en voedselvoorziening.
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