Belangengroep naar rechter om milieuschade en eist snelle afbouw van
olie- en gasboringen

Milieuclub daagt Shell om het klimaat

De Shell-raffinaderij bij Pernis. Het
bedrijf zegt volledig achter de
klimaatdoelen van Parijs te staan.
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De baas van Milieudefensie Donald
Pols vindt dat Shell te weinig doet
om klimaatverandering te stoppen.
,,Shell weet al meer dan 30 jaar
welke rampzalige gevolgen zijn
activiteiten hebben. Toch blijft het
bedrijf olie en gas oppompen.'' Juist
een bedrijf met een grote impact
als Shell heeft volgens hem de
verantwoordelijkheid om om te
schakelen naar duurzame energie.
Onderzoekers van Shell
waarschuwden al in 1986 voor
'relatief snelle en dramatische
veranderingen' van het klimaat.
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Gisteren trapte Milieudefensie de
zaak af in het vroegere Shellgebouw, de A'Dam Toren in
Amsterdam. Het is volgens de
belangenorganisatie voor het eerst
dat van een bedrijf geëist wordt om
van koers te veranderen als gevolg
van de klimaatverandering. Dat
houdt in: het afbouwen van
investeringen in olie en gas en het
naar nul terugbrengen van de
uitstoot in 2050.
Milieudefensie neemt hiervoor
advocaat Roger Cox in de arm, die
in 2015 de klimaatzaak van
Urgenda tegen de Nederlandse
overheid voerde en won. ,,Het
huidige beleid van Shell ligt op
ramkoers met de Parijs-afspraken'',
licht de topadvocaat toe. ,,Het lijkt
of Shell de klimaatschade die zij
daardoor aanricht beschouwt als
een jammerlijk, maar noodzakelijk
kwaad. Het recht verzet zich tegen
deze gemakzuchtige houding van
Shell.''
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Shell zet wel stappen richting
duurzame energie. Zo won het een
aanbesteding voor een
windmolenpark voor de Zeeuwse
kust in de Noordzee. Maar olie en
gas zijn nog altijd met afstand de
belangrijkste activiteiten van de
Nederlands/Engelse multinational.
In de media geeft Shell volgens
Pols keer op keer aan dat het de
afspraken uit het klimaatakkoord
ondersteunt. ,,Maar helaas blijft het
bij groene woorden, de duurzame
daden blijven achterwege. Shell
neemt geen verantwoordelijkheid,
daarom doen wij dat nu wel.''

Kleine kans
De Leidse hoogleraar staats- en
bestuursrecht Wim Voermans is
sceptisch over de kansen van
Milieudefensie. ,,De kans dat het
lukt is klein, omdat Shell niet
rechtstreeks gebonden is aan het
klimaatakkoord in Parijs. Landen en
de EU hebben zich daarbij
aangesloten. Zonder dat zij wetten
hebben gemaakt, kun je eigenlijk
niet naar de rechter om Shell te
dagen.''
Ook valt volgens Voermans te
betwisten of er genoeg bewijs is
voor de stelling dat CO2-uitstoot
een direct gevaar is voor je leven.
,,Bij asbest en roken is er een eenop-eenrelatie tot de gezondheid,
maar dat is bij CO2-uitstoot niet
zo.''

Milieudefensie roept alle
Nederlanders op om mede-eiser te
worden en zich aan te sluiten bij de
klimaatzaak. 'Maak klimaat ook
jouw zaak', is de slogan. BN'er
Ruben van der Meer en duurzaam
onderneemster Lynn Zebeda van
innovatiestudio Dr. Monk zijn de
eerste twee Nederlanders die de
actie tegen Shell steunen.
Shell zegt zich in een reactie
volledig achter de internationale
doelstellingen van het
klimaatverdrag van Parijs te
scharen. Het bedrijf denkt verder
dat de kwesties rondom
klimaatverandering niet moet
worden aangepakt door
rechtbanken, maar door
overheidsbeleid.
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