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Nieuw Klimaat Alarm 
  

De alarmbel luidt voor de gevolgen van de klimaat- en energieplannen. De voorgestelde ‘Klimaatwet’ leidt 
regelrecht naar een ramp. De doelstellingen zijn onhaalbaar. Handhaving ervan met de wet in de hand 
veroorzaakt een catastrofe van armoede, kou en honger. Economisch maakt het Nederland tot een derde 
wereldland. De transitie instrumenten, zoals wind, zon en bio, zijn bewezen ontoereikend. Ze doen bij lange 
na niet wat ze beloven en kunnen dat ook niet. Het begint met een enorme kapitaalvernietiging, gevolgd door 
onvoorstelbaar grote, door de burgerij op te brengen investeringen, die niets opleveren. Het gaat om 
honderden miljarden! 
Miljarden die niet aan zorg, onderwijs en huisvesting besteed kunnen worden. 
  
De gevolgen groeien geleidelijk over een periode van jaren, waardoor het verzet te laat op gang komt en de 
ramp niet meer te keren is. Prijzen van elektriciteit, gas enz. gaan stap voor stap omhoog. Ongemakken, 
zoals uitvallende stroom en watervoorziening zijn pas onverdraaglijk als ze steeds vaker voorkomen. 
Daarom kan de onvermijdelijk optredende weerstand nog een tijd met drogredenen onderdrukt worden. 
Energie is te belangrijk voor het nemen van zulke risico’s. Het heeft bij alles een onmisbare rol: 
voedselvoorziening, huizen, beton, transport, verwarming, verlichting, wegen en de hele industrie, de 
landbouw, veeteelt en visserij draait er op. 
  
De enige hoop op redding zijn leiders die het gevaar zien en het roer radicaal om durven gooien. Er zijn 
andere mogelijkheden. De inzet daarvan hangt af van bestuurlijke wijsheid en doorzettingsvermogen. Een 
uitvoerige analyse van de feiten staat hier: http://www.clepair.net/klimaatalarm.html 
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