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betaalt als vervuiler namelijk alleen als u niets 

doet. Dan zal de overheid u treffen met haar 

toorn in de vorm van boetes (20.000 euro is 

niets en vanaf 1 juli is de overheid al gestart  

met handhaven!) en andere repercussies.  

Dus aan u om er aan te gaan werken om dit  

te voorkomen. Nu hoor ik u denken. Dat wordt 

weer investeren? Het heet immers niet voor 

niets DUURzaam? Fout gedacht, zoals ik al eerder 

heb gememoreerd, kunt u juist geld besparen  

als u kiest voor duurzame oplossingen in uw 

bedrijfsomgeving. Groen is Poen! Ik zal het voor 

u concretiseren met een simpel voorbeeld. We 

kunnen de CO2 uitstoot alleen reduceren door 

(de gevolgen van het gebruik van) energie te 

besparen. Energie besparen betekent kosten 

verlagen. Kosten verlagen, is geld overhouden. 

Welke ondernemer wil dat nu niet? Daarom doet 

u er goed aan om, net als ik, een grote ronde 

cirkel om 24 juni 2015 te zetten in uw agenda. 

Want dat is namelijk de dag dat een 

gerechtelijke uitspraak er voor heeft gezorgd dat 

u geld gaat verdienen aan duurzaamheid. Maar 

dan moet u wel in beweging komen. Of om in 

rechtbanktermen te blijven: All rise!! 

Jan van Hout

Directeur Van Hout Adviseurs  

en Installateurs
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N Vanaf heden staat 24 juni 2015 met een grote 

rode cirkel in mijn duurzame agenda.  Op deze 

memorabele dag won Urgenda, de organisatie 

voor Duurzaamheid en innovatie in Nederland, 

samen negenhonderd mede-eisers, de 

klimaatzaak die zij had aangespannen tegen  

de Nederlandse staat. Tot verrassing van velen 

stelde de rechter Urgenda cs. In het gelijk in  

hun eis dat de overheid vanaf nu meer en 

effectievere klimaatacties moet ondernemen  

om het aanzienlijke Nederlandse aandeel in  

de mondiale uitstoot van CO2 te verminderen. 

Het is de eerste keer dat een rechter een staat 

verplicht om maatregelen te nemen tegen 

klimaatverandering. Het is des te opvallender 

omdat de rechter daarmee in feite een politiek 

getinte uitspraak heeft gedaan. Het geeft echter 

wel direct de importantie aan. Want als we op 

deze manier doorgaan, gaan we de geplande 

reductie van 25% (in de loop der tijd door de 

overheid teruggebracht tot 17%) die behaald 

moet zijn in 2020, never nooit halen. Sterker 

nog, op dit moment schommelt het percentage 

rond de 11%.  Dat wordt dus heel hard werken 

de komende vier(!) jaar. Een uitdaging? Zeker. 

Maar gek genoeg niet voor de overheid. Het  

zal van u en mij moeten komen, willen we de 

doelstellingen gaan halen. Immers, wij zijn de 

vervuilers en zoals altijd ‘de vervuiler betaald’. 

Toch heb ik ook direct goed nieuws voor u. U 

DUURZAAM?  
   GROEN IS POEN!!


