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Klimaatengineering:
hype, hoop of
wanhoop?

AANBEVELINGEN

- Moratorium op toepassen SRM
-

Het Rathenau instituut adviseert de
Nederlandse overheid zich in te spannen
voor een moratorium op de toepassing
van Solar Radiation
Managementtechnieken (zoals

Klimaatengineering - het grootschalig ingrijpen in het klimaatsysteem
om de opwarming van de aarde tegen te gaan - biedt op korte termijn
geen perspectief om klimaatverandering binnen aanvaardbaardbare
grenzen te houden. Maar op langere termijn kan Carbon Dioxide
Removal (CDR) technologie - waarmee CO2 wordt opgeslagen - wél
een bijdrage leveren. CDR technologieën moeten daarom verder
ontwikkeld en internationaal gereguleerd worden. Dat blijkt uit het
rapport Klimaatengineering: hype, hoop, of wanhoop? van het
Rathenau Instituut.

stratosferische aerosol injectie). SRM
heeft het risico op - regionaal zeer
uiteenlopende - gevolgen als
grootschalige droogte. Een solide risicoinschatting is nu nog onmogelijk; ook
ontbreken de instituties voor regulering.
Voorkomen moet worden dat zelfstandig
handelende staten SRM gaan toepassen.
- CDR technologie noodzakelijk
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Een stevig mitigatiebeleid moet de CO2 -

opwarming te voorkomen. CDR is geen
alternatief voor mitigatie en zeker geen
quick fix. De technologieën zijn eindig en
zullen - net als mitigatie - leiden tot
pijnlijke politieke en maatschappelijke
keuzes.
- Onderzoek en reguleer CDR

-

Regulering van CDR technologie in het
Klimaatverdrag is noodzakelijk. In de
klimaatonderhandelingen van 2015 zou
Nederland CDR dan ook op de agenda
moeten zetten. Een nationaal
onderzoeksprogramma ernaar zou
Nederland een voorsprong kunnen geven
met de al aanwezige expertise in olivijn,
biochar, biobased technologie en CCS, de
ondergrondse CO2-opslag.

Het Rathenau Instituut stimuleert de publieke en politieke meningsvorming
over wetenschap en technologie. Daartoe doet het instituut onderzoek naar
de organisatie en ontwikkeling van het wetenschapssysteem, publiceert het
over maatschappelijke effecten van nieuwe technologieën, en organiseert
het debatten over vraagstukken en dilemma’s op het gebied van wetenschap
en technologie.

Denk na over kansen en
risico’s van ingrepen in
het klimaat

SAMENVATTING
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