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“Wij zijn geen hobbyclubje”
Bezieler Stijn Meuris bereidt zich in Den Haag voor op Belgische klimaatproces
DEN HAAG - In Den Haag zijn
gisteren de openingspleidooien
in het Nederlandse klimaatproces
gehouden. De vereniging Urgenda
dagvaardt de Nederlandse staat
voor een slecht klimaatbeleid.
Limburgers Stijn Meuris en Ignace
Schops, directeur van Regionaal
Landschap Kempen en Maasland,
zaten in de rechtszaal, als voorbereiding op de Belgische versie.
Dat proces begint binnen enkele
weken.
Thomas JANSEN

Op het klimaatproces in Den Haag
kwamen gisteren zowel de advocaten van Urgenda als die van de
Nederlandse staat een eerste keer
aan het woord. Stijn Meuris en Ignace Schops, die samen met negen
andere initiatiefnemers ook de vier
overheden in ons land gedagvaard
hebben, volgden de pleidooien ter
plaatse. “Ik hoorde een heel bevlogen uiteenzetting van Roger Cox,
de advocaat van Urgenda die ook
ons zal bijstaan”, zegt Meuris.
“Maar vooral de argumenten van
de tegenpartij, de Nederlandse
staat, waren voor ons interessant.
Dat helpt ons te anticiperen op wat
de overheden in ons land zullen
zeggen. Zo ging het over de ont-

voor stuk mensen die de moeite
gedaan hebben om zich te verdiepen in de zaak. Mede-eiser worden
is immers iets helemaal anders dan
een petitie onderteken. Bovendien
heeft vzw Klimaatzaak, de groepering waarin de elf initiatiefnemers
zich verenigd hebben, twee mensen
voltijds in dienst. Wij zijn dus geen
hobbyclubje.”
Een uitspraak in de Nederlandse
zaak wordt over drie maanden
verwacht. Volgens Meuris zal die
uitspraak nauwelijks een indicatie
zijn voor het Belgische verdict.
“Als de Nederlandse staat
vrijgesproken wordt, is dat
natuurlijk een heel slechte
zaak voor ons. Maar ook
bij een veroordeling is het
niet zo dat er automatisch
een precedent geschapen
wordt. Het een is in dit
geval niet automatisch
te koppelen aan het
ander.”

Als de Nederlandse staat vrijgesproken wordt
in het klimaatproces in Den Haag, is dat
natuurlijk een heel slechte zaak voor ons
STIJN MEURIS

vankelijkheid van de klacht en de
vraag of er wel een aantoonbaar
causaal verband is tussen de CO2uitstoot en de volksgezondheid.”

13.000 mede-eisers
Terwijl het Nederlandse klimaatproces dus al van start
is gegaan, zit de Belgische
versie nog in de voorbereidende fase. “Maar wees
maar zeker dat we het serieus menen”, zegt de zanger.
“Onlangs spraken we met
de vier milieuministers in
ons land en kregen we al snel
het gevoel dat zij er zich met
een koffie en een stuk taart
vanaf wilden maken. Maar
ondertussen sloten al wel
bijna 13.000 personen zich aan
als mede-eiser. Dat zijn stuk

Stijn Meuris en Ignace
Schops volgden gisteren
in Den Haag het
Nederlandse klimaatproces.
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Alle AVEVE insectenhuisjes en -hotels
€ 3,96
i.p.v. € 4,95

Jean, 66 jaar
“Mijn gele courgetten, dat zijn echte lieverdjes vind ik.
Kijk eens wat voor prachtige bloemen die hebben.
Bovendien heb ik ontdekt dat je die bloemen ook kunt
opeten. Mijn vrouw vult die met ricotta bijvoorbeeld.
Daar zitten wij dan op ons terras onder de druivelaar
van te genieten.”

Kruiden
Ø 10,5
en 13 cm
Mixen mag tussen
2 prijsklassen,
de goedkoopste
is GRATIS.
€ 1,95 en € 2,95

20%

2+1
gratis

korting

naar keuze

AVEVE helpt groeien sinds 1901.

All-in-mixen
‘Start to
Bake’ 1 kg

20%

korting

bon

€ 23,96 i.p.v. € 29,95

• Een piekﬁjn gazon
zonder mos en onkruid
in een handomdraai!
• Te gebruiken vanaf 15 °C.

€ 45,99 € 2,09/kg
i.p.v. € 49,99 € 2,27/kg
Erkenningsnummer 10024G/B meststof
9-3-3 + 0,88% dinatrium EDTA
+ 0,6% watervrij ijzersulfaat
+ 0,06% 2,4 D + 0,05% Mecoprop-P
+ 0,014% Dicamba.

nieuw
  
 
www.facebook.com/avevewinkels
www.avevewinkels.be
Werken bij AVEVE? www.werkplezier.be
Aanbiedingen geldig zolang de voorraad strekt.
Prijzen onder voorbehoud van wijzigingen en drukfouten.
Prijzen inclusief Recupel.

Actie geldig
t.e.m.
25/04/15.

€4

korting
All-in Junior, Wit, Bruin,
Volkoren-, Meergranenen Zomerbrood (Nieuw).

€ 1,96
i.p.v. € 2,45
Vanaf

AVEVE
Gazon All-In
20+2 kg

1 bon per klant.
Aanbod geldig
zolang de
voorraad strekt.
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