
 
 

 

Het Voortgangsoverleg Klimaatakkoord heeft op uw verzoek1 invulling gegeven aan de motie 

Sienot/Dik-Faber (Kamerstuk 35570 XIII, nr. 37). De motie verzoekt het kabinet om met 

diverse partijen in gesprek te gaan en voorstellen op te halen over hoe Nederland kan voldoen 

aan het verhoogde EU-doel van 55 procent minder broeikasgassen in 2030. Hiermee wordt 

beoogd nog voor de formatie de resultaten van de ambtelijke Studiegroep Invulling 

Klimaatopgave Green Deal te verrijken met input uit de brede samenleving. Deze Studiegroep, 

onder leiding van Laura van Geest, is door het kabinet gevraagd om opties in kaart te brengen 

om invulling te geven aan een opgehoogd Europees 2030-broeikasgasreductiedoel van ten 

minste 55 procent. 

 

Het Voortgangsoverleg heeft conform de door ons gezamenlijk opgestelde aanpak op uw 

verzoek mede-uitvoering gegeven aan de motie. Er is input opgehaald in de brede samenleving, 

bij het maatschappelijk middenveld en bij de klimaatakkoordpartijen. Met veel genoegen bied ik 

u dan ook een veelomvattend pakket aan, bestaande uit position papers (bijlage 2), voorstellen 

voor additionele maatregelen (bijlage 3), en vragen en suggesties uit de brede samenleving 

(bijlage 4).   

 

Volledigheidshalve deel ik in het vervolg van deze brief hoe uitvoering is gegeven aan uw 

verzoek:   

 

Maatschappelijke middenveld  

Diverse toonaangevende organisaties die verschillende uitsneden van de samenleving 

vertegenwoordigen zijn geconsulteerd. Samen met uw ministerie heb ik gesproken met 

vertegenwoordigers van werknemersorganisaties, het midden- en kleinbedrijf, jongeren, 

bewonersorganisaties, ngo’s, en alternatieve energietechnologieën. In bijlage 1 treft u de 

complete lijst van genodigden aan. Tevens is al deze organisaties nadrukkelijk de gelegenheid 

geboden voorafgaande of na afloop van het gesprek een position paper en/of voorstellen voor 

additionele maatregelen in te dienen.   

                                            
1 Kamerstuk 32813, nr. 668 
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Brede samenleving  

Het Voortgangsoverleg heeft twee, voor alle geïnteresseerde partijen en burgers toegankelijke, 

webinars georganiseerd over het rapport van de Studiegroep: 

− Op naar 55% CO2-reductie (5 februari 2021). Bespreking met deskundigen over de 

bevindingen van het rapport van de Studiegroep. 

− Jongeren, Politiek en Klimaatbeleid (5 maart 2021). Een debat tussen de 

jongerenafdelingen van acht politieke partijen.  

In deze periode en tijdens de webinars is aan iedereen de gelegenheid geboden suggesties in te 

dienen voor maatregelen richting een doelstelling van 55 procent CO2-reductie.  

 

Tevens wordt in deze periode door de TU-Delft en Universiteit Utrecht middels een 

Klimaatraadpleging2 onderzoek gedaan naar de mening van burgers over het klimaatbeleid. Aan 

de hand van het rapport van de Studiegroep wordt opgehaald hoe burgers denken dat 

Nederland een verhoging van de doelstelling naar 55 procent CO2-reductie zou kunnen behalen. 

De eerste resultaten van deze raadpleging worden medio april 2021 verwacht en aangeboden 

aan uw ministerie.  

 

Klimaatakkoordpartijen 

In een eerder stadium zijn de Klimaatakkoordpartijen via het Voortgangsoverleg benaderd door 

de studiegroep om voorstellen aan te dragen. Deze voorstellen zijn meegenomen bij het 

opstellen van het rapport. 

 

Het rapport van de Studiegroep is geagendeerd en toegelicht bij alle uitvoeringsoverleggen. 

Hierbij is aan partijen ook gevraagd additionele maatregelen aan te leveren. Ook is het rapport 

besproken met alle voorzitters van de uitvoeringsstructuren. 

 

Tot slot wijs ik u graag op onze voorjaarsbrief3 aan de informateur van 9 maart jl., waarin het 

Voortgangsoverleg adviezen geeft over de mogelijke invulling van een verhoging naar 

55 procent CO2-reductie en over versterking van de uitvoeringsorganisatie. De input die in het 

kader van de motie is opgehaald, heeft aan de basis gelegen van deze brief. In de brief 

besteedt het Voortgangsoverleg dan ook aandacht aan het belang van het betrekken van 

klimaatakkoordpartijen en burgers bij het klimaatbeleid. Hier voeg ik nog graag aan toe dat ik 

voornemens ben het gesprek met het maatschappelijk middenveld tenminste tweemaal jaarlijks 

voort te zetten.  

 

Met vriendelijke groet,  

 

 

 
 

 

Ed Nijpels,  

Voorzitter Voortgangsoverleg Klimaatakkoord 

 

                                            
2  https://www.tudelft.nl/tbm/pwe/case-studies/klimaatraadpleging  
3  Voortgangsoverleg Klimaatakkoord (2021) Voorjaarsbrief. 

https://www.klimaatakkoord.nl/documenten/publicaties/2021/03/09/voorjaarsbrief-2021-voortgangsoverleg  
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https://www.tudelft.nl/tbm/pwe/case-studies/klimaatraadpleging
https://www.klimaatakkoord.nl/documenten/publicaties/2021/03/09/voorjaarsbrief-2021-voortgangsoverleg

