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T
ijdensdeklimaat-
conferentie van
Parijs, waar in 2015
klimaatafspraken
werdengemaakt,
washet ‘palrad-

mechanisme’ het onbezongen
meesterstuk. Eenpalrad is een
weinigbekendonderdeel van
oudeklokken,maarhet is ook
eenessentieel begrip voor kli-
maatbeleid.Het is een tandwiel
waarop eenhendeltje vastgrijpt,
zodat het slechts éénkant kan
opdraaien en verhinderdwordt
omweer terug tewentelen.Nu
Nederlandophet punt staat een
nieuw landelijk energie- enkli-
maatakkoord te formuleren, zou
het goed zijnditzelfdemechanis-
me tehanteren.

Tijdensdeonderhandelingen
inParijswas er consensusdat de
emissies vanbroeikasgassenbe-
perktmoestenworden, namelijk
opeenniveaudat indeklimaat-
modellenovereenkomtmet een
opwarming van1,5 tot 2 graden.
InParijswerdenalle landenuit-
genodigd vrijwillige plannen in
te leverenoverhunemissieverla-
ging.Helaas viel het totaal vandie
plannen veel te laaguit. Er bleef
eengroot gat tussenoptelling en
hetnoodzakelijk gewensteni-
veau.Deonderhandelingenhad-
denhieropkunnen stuklopen,

maar erwerd een list bedacht: het
palradmechanisme.

Metditmechanismeerkenden
de landen ten eerste dat hun
plannenweliswaar een stap in
degoede richtingwaren,maar
dat het een te kleine stapwas.
Ten tweede spraken ze af dat
elke vijf jaar de landenplannen
herzien zoudenworden. En ten
derdebeslotende landendat die
herzieningmaar éénkant opkon,
namelijk doordeplannenaan te
scherpen.Datwashet palradsys-
teemvanParijs.Hetwas eenbril-
jante vondst—wanthiermeekon
het verdrag als een succes gevierd
wordenen tevens een stap zijn in
eengezamenlijk proces.

Dat eenpalradmechanisme
ook voordehuidige situatie in
Nederlandnoodzakelijk is, komt
door een sociale paradox. Aan
de enekant is het essentieel om
in consensusmaatschappelijke
afspraken temaken,maar aande
andere kant leidt dat vrijwel altijd
tot teweinig ambitieuzedoelen.

Een voorbeeldhiervan ishet
energieakkoord van2013,waar

metbewonderenswaardigpol-
deren eenbreed spectrumaan
partijen tot overeenstemming
kwam.Deprijswashelaas een
teweinig ambitieusdoel, zoals
bijvoorbeelddoorde rechter in
deUrgenda-uitspraak vastgesteld
werd.Dit is geenuitzondering.
Want op soortgelijkewijzewer-
den in2008afsprakengemaakt
over palmolie inde zogenoem-
deRoundtable onSustainable
PalmOil (RSPO).Ookdaar ging
consensus tenkoste vanambitie
enmochtende ledennog steeds
oerwouden verbrandenomdaar
vervolgensduurzamepalmolie te
verbouwen.Het aanpassen van
deambitiewerd eenmoeizaam
proces.

Dezeparadox tussenproces en
ambitie ligt niet aan incompeten-
tie of aan cynischmanipuleren,
maar is een systemischgegeven.
Debeste schattingen vanexperts
vandekostenomaannieuwe
milieumaatregelen te voldoen,
vallen telkens velemaal hoger uit
dandewerkelijkheid achteraf.
Ookde International Energy
Agencyblijkt jaar na jaar het aan-
deel van zonne- enwindenergie
te onderschatten. Alweer geen
incompetentie,maar een syste-
matischeonderschatting vanhet
innovatie potentieel. Er is veel
meermogelijk danwedenken.

Ook zitten sommigenieuwe
spelers die innovatie en veran-

deringbrengenperdefinitie nog
niet aan tafel. Stel je voordat je
eenambitie voorhet internet
hadafmoeten sprekenmetde
spelers van vóórde IT-revolutie.
En eendiepe verandering is lang
niet altijd pijnloos voor alle deel-
nemers.

Bij het stellen vandoelen via
consensuswordt de stemvande
innovatieoptimistengetemperd
door anderen.Het resultaat is dat
doelen te laagwordengesteld en
veelalworden vastgenageld voor
de lange termijn.

Moetenwedanmaar geen
doelenof juist kunstmatighoge
doelen stellen?Beidepassenniet
goedbij het consensusmodel
dat zowel deonderhandelaars in
Parijs als inDenHaagnastreven.
Een consensusmodel dat terecht
wordt gekozenomdathet een
hogere kansopwerkelijkeuitvoe-
ring geeft.

Deoplossing is het palrad-
mechanisme, ookopwegnaar
het nieuweenergie- enklimaat-
akkoord: stel doelen, erkendat ze
te bescheiden zijn en spreek af ze
elke vijf jaar aan te scherpen.
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Stel doelen, erken
dat ze te bescheiden
zijn en zeg ze later
aan te scherpen
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