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Geachte mevrouw Arib,

Ter informatie zend ik u hierbij de brief die ik heden heb gestuurd aan alle organisaties die
hebben meegewerkt aan de totstandkoming van het Klimaatakkoord. In deze brief vraag ik de
organisaties het akkoord met een positief advies aan hun achterban voor te leggen.
Het is een ongekende prestatie dat ruim honderd organisaties door intensief overleg aan vijf
sectortafels, drie taakgroepen en tientallen werkgroepen zijn gekomen tot een breed gedragen
pakket van maatregelen. Partijen hebben niet alleen eigen ideeën en wensen ingebracht, maar
het gezamenlijke doel centraal gesteld en rekening gehouden met de ideeën, wensen en
belangen van anderen, ook wanneer deze niet aan de onderhandelingstafel waren
vertegenwoordigd.
Een zelfde krachtenbundeling is nodig om de doelen van dit akkoord in de praktijk te realiseren.
Daarom acht ik het van groot belang dat ook de uitvoering van dit akkoord met een actieve
betrokkenheid en gedeelde verantwoordelijkheid van overheden, bedrijfsleven, de financiële
wereld, maatschappelijke organisaties en andere stakeholders plaatsvindt, zoals past bij een
maatschappelijk akkoord.
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Na behandeling in het parlement zal het kabinet de uitvoering van het Klimaatakkoord in gang
zetten. Ook in de uitvoeringsfase zal de inzet en bereidheid van partijen het verschil maken. Ik
constateer dat veel van de deelnemende partijen al de wens hebben uitgesproken actief in de
uitvoering betrokken te blijven en bereid zijn met daadkracht, investeringen, kennis en kunde
bij te dragen aan de uitvoering. Ik kijk dan ook met vertrouwen uit naar de resultaten die de
komende jaren bereikt zullen worden.
Met vriendelijke groet,

Ed Nijpels
Voorzitter Klimaatberaad

