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D
eklimaatonderhandelingen
zijnflinkgestegenopde in-
ternationale politieke agen-
da.Dit heeft alles temaken
metde recente terugkeer van
deVerenigdeStatennaarhet

Parijse klimaatakkoord van2015 endekli-
maattop inGlasgowdie voor komendna-
jaar gepland staat. Vorigeweekontmoette
JohnKerry, de speciale klimaatgezant
vandeAmerikaansepresident, JoeBiden,
zijnChinese tegenvoeterXie Zhenhu in
Shanghai.Hijwasdaar omdedeelname te
bespreken vandeChinesepresidentXi Jin-
ping aande virtuele klimaatbijeenkomst
metBidenen39andere regeringsleiders.
De top, die is geïnitieerd vanuitWashing-
ton, vindt vandaag en vrijdagplaats.

Ondanksdegezamenlijke verklaring
ditweekenddat klimaatverandering ‘met
ernst enurgentie’ bestredenmoetwor-
den, lijkt deherintreding vandeVS inde
klimaatonderhandelingenendegooi naar
hervonden leiderschapnogniet op veel en-
thousiasme te kunnen rekenen inChina.
Terwijl Kerry deAmerikaanseuitnodiging
kracht bijmoest zetten,washet klimaat
ook eenonderwerp in een recent virtueel
gesprek vanXimetdeFransepresident
EmmanuelMacronendeDuitsebonds-
kanselier AngelaMerkel.

COP 26
Het lijkt eropdatChina een verdeel-
en-heerskoersheeft ingezet in aanloop
naardeonderhandelingen inGlasgow. In
novemberwordt de (doordepandemie
uitgestelde)wereldwijdeklimaatconfe-
rentie gehouden. Inde aanloopnaardeze
26ste ‘Conferenceof theParties’ vande
VerenigdeNaties, kortwegCOP26, probe-
rendeVSdedraadop tepakkenenChina
tebewegen tot samenwerkingopklimaat-
gebied.Opdeagenda staanbelangrijke
besprekingen, bijvoorbeeldover het regel-
boek enover de aanstaande evaluatie van
de vorderingen inhet terugdringen van
broeikasgasemissies.

Maarhet belangrijkste gesprekson-
derwerp tussenbeide landen is vast de
status vanChina indeCOPals ontwikke-
lingsland.Deze statusmaakt dat aanhet
klimaatbeleid vanChinaminder strenge

eisenwordengestelddanaandat vande
VS, deEUenandereOeso-landen.Dit is de
VSal langer eendoorn inhet oog, vooral
omdatChina al sinds 2006deVSovertreft
als grootste uitstoter terwereld.

Het aandeel vanChina indewereldwij-
deuitstoot vanbroeikasgassen is verder
gestegen, naar 27%.HetVS-aandeel is
volgenshet Planbureau voordeLeefomge-
ving gedaaldnaar 13%, dat vandeEUnaar
8%en Japannaar 3%.DeOeso-landen,
waartoedeVS, JapanendeEUbehoren,
kunnendeklimaatdoelen vanParijs niet
halen zonderbijdragen vanChina.

PIEKEN
SamenwerkingmetChina is daaromvan
groot belang voordeVSenEU.China
streeft naarhet pieken vandeuitstoot van
broeikasgassen in2030 en, sindsde verras-
sende aankondiging vanXi in september
2020, naar klimaatneutraliteit in 2060.

Deze aankondiging kan zowel doorde
EUals doorBidenals eenbelangrijk aan-
knopingspuntwordengezien voor samen
optrekkennaar klimaatneutraliteit, tenzij
deChinese aankondiging (vlak voorde
Amerikaansepresidentsverkiezingen)
eenpogingwasomdeEUendeVS verder
uit elkaar te drijven inde aanloopnaar
eenmogelijkeherverkiezing vanDonald
Trump.Deaankondigingwerd immers
instemmenden zonder veel openbarebe-
denkingenonthaald indeEU.

Chinaheeft tweebelangrijkedoelenop
de internationale klimaattafel gelegd: een
piek indebroeikasgasemissies in 2030 en
klimaatneutraliteit in 2060. Beidedoelen
lijkenbij eennadereblik opdeChinese
energie-economie eenflinkeuitdaging.

Bij het strevennaar eenuitstootpiek
zou jenamelijk verwachtendat de inzet
opkoolstofarmere energieflink toeneemt
richting 2030, zodatmenna2030minder
moeitehoeft te doenomklimaatneutrali-
teit in 2060 tebereiken.De investeringen
in zonenwind zijnde afgelopen jaren in-
derdaad toegenomenenookhet gebruik
vanmeer gas in grootstedelijke gebieden
past indeze gedachte.Maaruit een rap-
port vandeGlobal EnergyMonitor (GEM)
blijkt datChinaonverdrotendoorgaatmet
het investeren innieuwekolencentrales.

In 2020nammen inChina38,4 gigawatt
(GW) aankolencentrales inbedrijf, circa
75%vandenieuwekolencentralecapaciteit
indewereld: eennettotoenamevan29,8
GW, rekeninghoudendmet sluitingen.De
nieuwecentrales zijn, voor zover bekend,
niet uitgerustmet technologie voorCO2-
afvang- enopslag.OokgavenChinesepro-
vincies in 2020bouwvergunningen voor
29,8GWaannieuwekolencentrales, onder
meer inBinnen-Mongolië, de energie-in-
tensievehotspot voorbitcoinproductie.
In 2020 zijn verder plannengemaakt voor
73,5GWaannieuwekolencentrales. Vol-
gensdeGEMontwikkeltChinanu247GW
aankolencentrales,waarvan88,1GWin
aanbouwzijn. Is hier sprake vandissonan-
tie tussenPeking endeprovincies?

VERKEERD BEGREPEN?
Bij eennieuwe vijfjarenplanperiode in
2022moetblijkenofChinahet kolenin-
tensievepadblijft bewandelenof dat een
oekazeuitgaat naar provincies dat het af-
gelopen is.Uitbreiding vankolencapaciteit
inChina is immersmoeilijk te rijmenmet
debelofte dat deuitstoot vanbroeikasgas-
sen zal pieken in2030.Ofhebbenwedie
belofte helemaal verkeerdbegrepen? In
plaats vanminder of geennettogroei van
kolencentrales richting 2030, bouwtChina
met grote snelheiddekolencapaciteit uit
richting 2030.Dat levert inderdaadook
eenpiek inuitstoot vanbroeikasgassen
op. VolgensdeVSendeEUzal eender-
gelijke strategie indruisen tegendegeest
vanhet Parijse klimaatakkoord. Eenpittig
gesprekover de interpretatie vandoelstel-
lingen vanhetChinese klimaatbeleid lijkt
onafwendbaar. Klimaat is ookgeopolitiek,
dat blijktmaarweer.

E N E R G I E

Juich niet te vroeg over de klimaatbeloften vanChina
$ Biden tracht
leiderschap in
onderhandeling
over klimaat
naar zich toe te
trekkenmet
digitale top

$ Samenwerken
metChina is
daarbij cruciaal

$Optimisme
verhoudt zich
slecht tot bouw
Chinese
kolencentrales

Een pittig
gesprek
over hoe we
de klimaat-
doelstellingen
van China
moeten
opvatten, lijkt
onafwendbaar
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