
Verslag lezing de heer Jan Vos over Klimaatvluchtelingen en Klimaatbeleid 

De heer Vos verteld het een en ander over zijn ervaringen in de afgelopen 4 jaar en 7 maanden als lid 

van de Tweede Kamer. Kort samengevat geeft hij aan dat het bewustzijn onder leden van de politieke 

partijen in de Tweede Kamer daar waar het gaat om de problematiek rond klimaatverandering erg 

beperkt is. Men heeft vooral weinig kennis van zaken. Fractieleiders en politiek leiders van de 

partijen inbegrepen. Dit betekent ook dat voor een aantal politieke partijen dit onderwerp helemaal 

niet zo op de agenda staat. Aan het eind van de lezing van de heer Vos wordt door een deelnemer 

aan de bijeenkomst dan ook gevraagd of hij verwacht dat het onderwerp duurzaamheid een 

belangrijke rol zal spelen in de komende kabinetsperiode? De heer Vos moet hier even over 

nadenken, en geeft aan hier niet zo zeker van te zijn. 

Tijdens zijn lezing vertelt de spreker over zijn ervaringen in Afrika, maar ook in China. De heer Vos 

heeft veel in het buitenland gewoond,  en heeft gezien hoe bijvoorbeeld China zich heeft ontwikkeld 

van een arm land tot een land met substantieel minder mensen die onder de armoede grens leven. 

Een nadeel van deze ontwikkeling is natuurlijk geweest dat er erg veel vervuiling is ontstaan in de 

grote Chinese steden. De regering in China ziet dit probleem ook, en er wordt flink ingezet op de 

ontwikkeling van duurzame energie. Ook Afrika is economisch in ontwikkeling, en een zelfde situatie 

zal hier over een aantal jaar ook ontstaan.  

Er is veel vooruitgang geboekt in de afgelopen jaren op het gebied van (investeringen in ) duurzame 

energie. Er wordt nu meer geïnvesteerd in duurzame energie dan in fossiele brandstoffen. De 

transitie is in volle gang, en zal doorgaan ondanks de verkiezingsoverwinningen van sommige 

politieke leiders die het niet zo op hebben met duurzaamheid. In Nederland zijn bijvoorbeeld de 

kosten van wind op zee drastisch gedaald in de afgelopen jaren, en er worden momenteel grote 

windmolenparken op zee gebouwd. 

In de zaal ontstaat er nog enige discussie naar aanleiding van hetgeen de heer Vos heeft verteld.  

Een interessante lezing, en informatief. De dagelijkse werkelijkheid van de Nederlandse 

duurzaamheidspolitiek waarbij een gebrek aan kennis en bewustzijn omtrent de klimaatproblematiek 

een grote rol spelen was toch wel ‘informatief’. Pikant detail hierbij was dat de politici met naam en 

toenaam genoemd werden.   

 

 

 


