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Duitsland heeft in 2021 de uitstoot van CO2 niet weten te reduceren,
maakte minister van Economie en Klimaatbescherming Robert Habeck
(Die Grünen) bekend tijdens een persconferentie dinsdagmorgen. Ook
in 2022 gaat Duitsland de afgesproken doelen niet halen, kondigde hij
aan. Habeck wil een enorme inhaalslag organiseren: "Mega-ambitieus
maar als alles meezit, kan het lukken."
Habeck presenteerde de stand van zaken in het Duitse klimaatbeleid en liet met
graﬁeken zien hoe het ervoor staat en wat er de komende jaren moet gebeuren.
De uitstoot van CO2 moet drastisch worden gereduceerd en er moet veel meer
duurzame energie worden opgewekt. Met het huidige tempo heeft Duitsland in
2030 geen 65 procent CO2-reductie gerealiseerd, maar 50 procent, rekende de
nieuwe minister voor. Volgens de klimaatafspraken van Parijs moet Duitsland 65
procent minder CO2 uitstoten in 2030.
Habeck kondigde aan dit jaar twee pakketten met wetten en maatregelen aan het
parlement voor te leggen, de eerste rond Pasen, de tweede in de zomer. Daarmee
zou Duitsland dan in 2023 de voor dat jaar afgesproken doelen kunnen halen, al
wordt dat moeilijk genoeg, aldus de minister.
Twee procent van het landoppervlak in Duitsland moet worden gebruikt voor
windenergie, dat wil Habeck vastleggen in de wet. De bouw van windmolens is
vorig jaar sterk achtergebleven. Op veel plekken is er weerstand tegen
windmolens, maar Habeck doet een klemmend beroep op regionale overheden,
deelstaten en op de burgers om over de eigen schaduw heen te springen en mee
te werken aan de uitbouw van windenergie. Hij gaat de komende weken met de
deelstaten bespreken hoe de regels en vergunningsprocedures kunnen worden
aangepast. Op zee krijgen de windmolens prioriteit en worden
grensoverschrijdende projecten gestimuleerd.
Bij zonne-energie was in 2021 nog wel wat groei, maar Habeck wil de zonneenergieopbrengst tot 2030 verdrievoudigen tot 200 Gigawatt. Nieuwe
bedrijfspanden mogen alleen nog met zonne-panelen worden gebouwd en ook op
woningen moet dat de norm zijn.
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Duitsland kan voorlopig nog niet zonder gascentrales, legde Habeck uit. Eerst als
aanvulling op de duurzame bronnen en vervanging van kolen en later als reserve,
voor de energiezekerheid. In de toekomst zouden de centrales dan moeten
kunnen overstappen op waterstof.
Over kernenergie repte Habeck niet. Dit jaar sluit Duitsland de laatste
kerncentrales en de regering heeft al laten op dat besluit niet terug te
komen. Lees de Eröﬀnungsbilanz Klimaschutz
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