
V oor Dennis van Berkel, jurist
van actieorganisatie Urgenda,
is de vraag over al of niet in
hoger beroep gaan makkelijk
te beantwoorden. “Niet na-
tuurlijk.” Maar Urgenda staat
niet voor die vraag. Die ligt bij

de staat, ofwel het kabinet.
In juridisch Nederland trokken scherpslijpers

en wetspuristen hun wenkbrauwen op toen
eind juni de rechter in Den Haag Urgenda op
alle punten gelijk gaf in de klimaatzaak tegen
de staat. Waagde een rechter zich hier in het
politieke domein?
Nee, oordeelde de rechtbank zelf in het von-

nis, het gaat erom dat de staat beloften niet na-
komt en derhalve zijn de bezwaren van Urgen-
da terecht. De rechter bepaalde dat de overheid
voorgenomen maatregelen om de tempera-
tuurstijging van de aarde te beperken behoort
uit te voeren. Nederland gaat bij het huidige
beleid de doelstelling namelijk nooit halen. No-
dig (en afgesproken) is 25 procent reductie van
de uitstoot van broeikasgassen over vijf jaar,
maar hoogstens 17 procent wordt bereikt in
2020. Tenzij het roer wordt omgegooid.
Het vonnis zegt met zoveel woorden: dat

moet dan maar, de zaak is te belangrijk, de
overheid draagt zorg voor het welzijn en de
veiligheid van de burger en behoort die zorg-
plicht na te leven. Het klimaat gaat ons alle-
maal aan. En om die reden is het de vraag of
een hoger beroep moreel acceptabel is, in een
zaak die het welzijn van het hele volk raakt.
Eind deze zomer beslist het kabinet of het

vonnis van de Haagse rechtbank onherroepe-
lijk wordt, of dat het wordt aangevochten. Ur-
genda heeft een stok achter de deur: de uit-
spraak van de rechtbank kan niet terzijde wor-
den gelegd. Wel of geen appèl, het vonnis is er
en dient te worden nageleefd. Een hoger be-
roep leidt niet tot opschorting van het vonnis,
het zal moeten worden uitgevoerd.
Urgenda kán de rechtbank vragen de Staat

met een dwangsom te gelasten het vonnis op
te volgen. Van Berkel: “Natuurlijk, in hoger be-
roep kunnen wij de zaak alsnog verliezen.
Maar in de tussentijd zal de overheid tochmoe-
ten beginnen met verscherping van het kli-
maatbeleid. Het zou niet verantwoord zijn om
daarmee te wachten tot een gerechtshof met
een oordeel komt. Dat kan immers jaren du-
ren.”
Sinds de uitspraak is op Twitter de hashtag

#ganietinberoep populair onder twitteraars
die een harder klimaatbeleid willen. In Trouw
vond Denker des Vaderlands Marli Huijer vrij-
dag dat een hoger beroep in deze zaak een fou-
te politieke keuze is. “Deze zaak laat zien dat
ons politieke systeem niet meer adequaat is
voor de grote problemen van onze tijd.”
Maar zelfs in de (fossiele) energiesector zit

niet iedereen te wachten op een slepende
rechtszaak. Tijdens een recente ‘gasdialoog’,
een besloten bijeenkomst van functionarissen
uit de gassector, meldden bestuurders van
Energiebeheer Nederland, Gasunie en Nogepa
dat voor hen een hoger beroep niet per se
hoeft.
Jo Peters, oud-directeur van Shell Amsterdam,

is secretaris-generaal van Nogepa, de branche-
organisatie van bedrijven die in Nederland gas
en olie opsporen en winnen. “Ik vind de uit-
spraak een beetje symbolisch”, zegt hij. “Want
CO2 stopt niet bij de grens van Nederland. Ook
als Nederland die 25 procent reductie haalt, is
daarmee de wereld nog niet gered. Want die 25
procent van Nederland is zo ongeveer gelijk
aan zes dagen CO2-uitstoot van heel China.
Maar goed, het staat vast dat klimaatverande-
ring het gevolg is van broeikasgassen en daar
moet echt wat aan worden gedaan. De uit-
spraak van de rechter is helder.”
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De kever op het vest. Foto Marijke WeMpe

M etgezel kwam uit
de duinen, trok
haar vest uit en
slaakte een kreet.
Op haar schouder

zat een grote, zwart-wit gemar-
merde kever. Ze probeerde hem
eraf te schudden, maar de kever
liet zich niet afschudden. Zo’n ke-
ver is deinende twijgen gewend.
Hij klampte zich vast, handig ge-
bruik makend van weerhaakjes
aan zijn poten.
Niet dat die kever zo graag op
metgezels vest zat. Integendeel,
hij protesteerde met een knarsend
geluid. Ze zette de kever met vest
en al op het balkon en de volgen-
de dag was het insect weg.
In een insectenboek belandde
metgezel via mei- en junikever bij
de julikever. “Leeft in de duinen,
in zanderig naaldbos, eet dennen-
naalden.” En het was juli. Het
plaatje klopte, op de twee enorme
waaiers na aan de keversnuit. Die
hadden haar toch opgevallen moe-
ten zijn? Op internet viel te lezen

dat die waaiers meestal dichtge-
klapt zitten, maar dan nog. Dan
zien ze eruit als massieve voel-
sprieten. Aha, alleen het mannetje
heeft die antennes. Het vrouwtje
niet en het vrouwtje is groter. Dat
zou dan weer kloppen met het
formaat. “Zeker vijf centimeter”,
meende metgezel met gestrekte
vingers, die fronsend las dat de ju-
likever maximaal 3,6 centimeter
lang wordt. Maar de opmerking
dat de kever bij aanraking een
knarsend geluid maakt, gaf de
doorslag. Striduleren, heet geluid
maken door lichaamsdelen over
elkaar te wrijven. In dit geval het
dekschild over de vleugel.
Metgezel noch ik hadden ooit zo’n
tor gezien. Algemeen zijn juli-
kevers ook niet en ze leven in de
bomen, dus als je geen boompje
klimt, loop je ze mis.
Op de radio klonk ineens hetzelf-
de gestriduleer. Metgezel veerde
op. Het was de wekelijkse geluids-
kwis van ‘Vroege Vogels’.
KOOS DIJKSTERHUIS
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knarsende kever

Rattenvangersgeschorst
wegens jachtopzwanen
Hoogheemraadschap De Stichtse
Rijnlanden heeft drie muskusratten-
vangers met onmiddellijke ingang
op non-actief gezet. Dat is gebeurd
omdat het erop lijkt dat de mannen
in diensttijd met materiaal van het
hoogheemraadschap op zwanen heb-
ben gejaagd, het zogenoemde zwa-
nendriften.
De medewerkers van het hoog-

heemraadschap (verantwoordelijk
voor het waterbeheer in delen van
Utrecht en Zuid-Holland) waren te
zien in twee tv-uitzendingen van
‘EenVandaag’ over zwanendriften.
Het schap ervaart sindsdien ‘onrust’
en vreest voor reputatieschade. Daar-
om is het een onderzoek naar de ne-
venactiviteit van de rattenvangers ge-
start. Tot dat klaar is, mogen de man-
nen niet werken.
De zwanendrifters hadden een ont-

heffing voor het houden van zwa-
nen, waarbij zij moesten kunnen be-
wijzen dat hun dieren geen wilde
exemplaren zijn. In de praktijk ble-
ken zij dit niet altijd te kunnen aan-
tonen. Ook vingen zij illegaal wilde
zwanen. Staatssecretaris Dijksma
van economische zaken trok daarop

de ontheffing in. De Voedsel- en Wa-
renautoriteit legde de drifters boven-
dien een dwangsom op. Bij invallen
die de Voedsel- en Warenautoriteit
deed bij de zwanendrifters zijn in to-
taal 132 zwanen in beslag genomen.
De praktijk van het zwanendriften

werd aan de orde gesteld door een
dierenarts uit Stolwijk. Tussen haar
en de zwanendrifters lopen de ge-
moederen hoog op. Over en weer
zijn klachten ingediend en aangiftes
gedaan. In Trouw van vorige zaterdag
was een foto te zien waarop de die-
renarts twee dode jonge zwanen
toont. Daarop hebben de zwanendrif-
ters bij de Voedsel- en Warenautori-
teit gemeld dat de betreffende die-
renarts illegaal wilde zwanen in haar
bezit heeft.
Mede naar aanleiding van aangiftes

van de dierenarts heeft het Openbaar
Ministerie besloten een 71-jarige
man uit Nieuwerbrug te vervolgen
voor het overtreden van de regels
voor zwanendriften. Hij wordt ver-
dacht van dierenmishandeling en
het overtreden van deWet dieren en
de Flora- en faunawet.
EMIEL HAKKENES

Het vonnis van de rechter in de zaak vanUrgenda
(‘Overheid, kom je klimaatafspraken na’) inspireert
ook het buitenland tot actie.De staatworstelt nog
met de vraag of hoger beroepwel passend is.
tekst Joop Bouma

Klimaatzaak: #g
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België:
staat is al gedagvaard

Een groep Vlamingen heeft, naar
Nederlands voorbeeld, eind 2014 de
staat en drie Belgische gewesten in
gebreke gesteld wegens falend kli-
maatbeleid. De bewindslieden leg-
den dat verwijt naast zich neer. In
april 2015 volgde een dagvaarding.
Een datum voor de inhoudelijke be-
handeling bij de rechtbank in Brus-
sel is nog niet vastgesteld. De initia-
tiefnemers voeren actie om de be-
nodigde 180.000 euro voor de kos-
ten van de rechtszaak op te halen.
Ruim 1200 donateurs hebben inmid-
dels meer dan 40 procent van dat
bedrag bij elkaar gebracht. Roger
Cox, advocaat van Urgenda, is als
adviseur betrokken bij de Belgische
zaak.


