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Het doet me genoegen u het Voorstel voor hoofdlijnen van het Klimaatakkoord aan te 
bieden. Deze hoofdlijnen zijn het resultaat van intensieve besprekingen aan de vijf 
sectortafels die op uw verzoek zijn ingesteld en tientallen subtafels, werkgroepen, 
burgerinitiatieven en dergelijke die ook voorstellen en ideeën hebben aangedragen.  
 
Vanuit verschillende invalshoeken, belangen en overtuigingen hebben de deelnemers 
gewerkt aan de gemeenschappelijke opdracht de hoofdlijnen te formuleren van een 
toekomstbestendig klimaatbeleid, dat de Nederlandse CO2-uitstoot in 2030 fors 
terugdringt naar ten minste 49 procent ten opzichte van 1990. Gelet op de 
Nederlandse inzet in de Europese Unie om 55 procent CO2-reductie te realiseren in 
2030, is er daarnaast gewerkt aan de opdracht ook voor deze extra opgave voorstellen 
te ontwikkelen.   
 
Wie de voorbereidingen heeft kunnen volgen, weet dat de opdracht veel van alle 
betrokkenen heeft gevergd. De beschikbare tijd was kort (circa vier maanden), de 
onderwerpen zijn ingewikkeld, taai en vaak nog niet goed in kaart gebracht. Bovendien 
is sprake van vele afhankelijkheden. Kortom, een puzzel met vele puzzelstukjes, terwijl 
niemand precies weet hoe de puzzel eruit gaat zien.  
 
De doelen zijn in de besprekingen niet ter discussie gesteld. Deelnemers hebben met 
elkaar gesproken vanuit het streven om tot breed gedragen hoofdlijnen te komen die 
door de planbureaus doorrekenbaar zijn. De komende periode moet blijken of deze 
opzet is gelukt. Er zullen ongetwijfeld nog nuanceringen, aanscherpingen en 
alternatieven nodig zijn. Ook zijn er nog diverse dilemma’s die om een beslissing 
vragen.  
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Na de rapportage van de Planbureaus aan het eind van de zomer volgt de volgende 
ronde in het proces. Graag gaan we met u in overleg over de vervolgstappen. De 
appreciatie van uw kabinet en de Tweede Kamer speelt hierbij uiteraard een centrale 
rol. Zij vormt de basis voor de laatste fase die moet uitmonden in concrete 
uitvoeringsplannen.  
 
Graag ben ik met de vele opstellers van dit Voorstel voor hoofdlijnen van het 
Klimaatakkoord bereid om in de tweede helft van 2018 toe te werken naar een solide 
pakket van maatregelen en afspraken die invulling geven aan een breed gedragen en 
vertrouwenwekkend Klimaatakkoord.  
 

 

Hoogachtend, 

Ed Nijpels, 

voorzitter Klimaatberaad 

 


