
 

 

 

Het Voortgangsoverleg Klimaatakkoord heeft op verzoek1 van uw ambtsvoorganger 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 en op 

verzoek van uw ambtsvoorganger mede-uitvoering gegeven aan de motie. Eerder heb ik uw 

ambtsvoorganger per brief2 geïnformeerd over voortgang en een pakket, bestaande uit position 

papers, voorstellen voor additionele maatregelen, en vragen en suggesties uit de brede 

samenleving aangeboden. Tevens meldde ik uw ambtsvoorganger in de betreffende brief dat de 

uitkomsten van een Klimaatraadpleging later dit voorjaar werden verwacht.  

 

Het doet mij dan ook genoegen u het bijgaand rapport ‘Brede Steun voor Ambitieus 

Klimaatbeleid als aan Vier Voorwaarden is Voldaan: Resultaten van een raadpleging onder meer 

dan 10.000 Nederlanders over het Nederlandse klimaatbeleid’ aan te bieden. De TU-Delft en 

Universiteit Utrecht hebben onderzoek gedaan naar de voorkeuren van burgers over het te 

voeren klimaatbeleid. Burgers is gevraagd om op de stoel van het kabinet te gaan zitten en 

binnen een budgettair kader een maatregelenpakket samen te stellen waarmee Nederland een 

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

 

 

 
1  Kamerstuk 32813, nr. 668 
2  https://www.klimaatakkoord.nl/documenten/publicaties/2021/03/15/brief-motie-sienot   
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Het verheugt me te zien dat deze onderzoeksmethode genuanceerde inzichten biedt in de 

voorkeuren van een brede middengroep. Naast de uitgesproken voorstanders (6 procent) en 

tegenstanders (20 procent) laat deze studie zien dat ongeveer 74 procent van de Nederlanders 

ambitieuzer klimaatbeleid kan steunen als aan vier voorwaarden is voldaan (zie kader).  

 

Uit de raadpleging blijkt ook dat participanten niet van het kabinet verwacht dat ze de 

uitkomsten van de raadpleging onder burgers klakkeloos overneemt, maar wel dat ze 

aanbevelingen en inzichten serieus betrekt bij besluitvorming. Het kabinet doet er dus 

verstandig aan om bij het vormgeven van een maatregelenpakket dat invulling geeft aan 55 

procent CO2-reductie in 2030 nadrukkelijk aandacht te hebben voor de voorwaarden in 

onderstaande kader. 

 

 

Tot slot wijs ik u ook graag op het webinar ‘Tussen woorden en daden. Burgers betrekken bij 

klimaatbeleid’ van het Voortgangsoverleg van het Klimaatakkoord.3 Tijdens dit webinar werden 

de eerste resultaten van deze Klimaatraadpleging gepresenteerd en besproken in samenhang 

met het rapport ‘Betrokken bij Klimaat’ van de commissie Brenninkmeijer.4    

 

Ik verzoek u deze brief en het rapport door te geleiden aan de Kamer.   
 

 

 

Met vriendelijke groet,  

 

 

 
 

 

 

Ed Nijpels,  

Voorzitter Voortgangsoverleg Klimaatakkoord 

 

 

 
3  https://www.klimaatakkoord.nl/actueel/nieuws/2021/04/09/iedereen-wil-een-burgerforum-alleen-het-kabinet-

nog  
4   Commissie Brenninkmeijer (2021). Betrokken bij klimaat. https://www.rijksoverheid.nl/doe-

mee/documenten/publicaties/2021/03/21/adviesrapport-betrokken-bij-klimaat  

“Vier voorwaarden bepalend voor steun ambitieuzer klimaatbeleid 

1. Klimaatmaatregelen die de persoonlijke levenssfeer van burgers direct raken zijn pas 

acceptabel als andere maatregelen zichtbaar maximaal zijn toegepast en de overheid 

een streng beleid voert tegen grote vervuilende sectoren  

2. Bescherm lage inkomens en voorkom dat de kloof tussen arm en rijk groter wordt 

3. De vervuiler moet betalen 

4. De baten van een maatregel moeten hoger zijn dan de kosten en er mag geen beter 

alternatief zijn.” 

Bron: Brede Steun voor Ambitieus Klimaatbeleid als aan Vier Voorwaarden is Voldaan: 

Resultaten van een raadpleging onder meer dan 10.000 Nederlanders over het 

Nederlandse klimaatbeleid. 

https://www.klimaatakkoord.nl/actueel/nieuws/2021/04/09/iedereen-wil-een-burgerforum-alleen-het-kabinet-nog
https://www.klimaatakkoord.nl/actueel/nieuws/2021/04/09/iedereen-wil-een-burgerforum-alleen-het-kabinet-nog
https://www.rijksoverheid.nl/doe-mee/documenten/publicaties/2021/03/21/adviesrapport-betrokken-bij-klimaat
https://www.rijksoverheid.nl/doe-mee/documenten/publicaties/2021/03/21/adviesrapport-betrokken-bij-klimaat
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E.M.W. van Zaal- de Korte 

Management assistent/secretaresse 

 


