
 

 

 

Hierbij ontvangt u het Klimaatakkoord zoals het kabinet dat vandaag aan de Tweede Kamer 

heeft aangeboden. Het doet mij genoegen u dit akkoord met de appreciatie van het kabinet te 

kunnen aanbieden. Na het verschijnen van het Ontwerp van het Klimaatakkoord op 21 

december 2018 hebben de Planbureaus een analyse gemaakt van het totale pakket van 

afspraken, maatregelen en instrumenten dat de Nederlandse CO2-uitstoot in 2030 met ten 

minste 49 procent moet terugdringen. Mede op basis van die analyse heeft het kabinet het 

pakket op onderdelen aangepast. U bent daarover in de afgelopen maanden geïnformeerd. 

 

Met veel waardering kijk ik terug op de grote inzet die u en uw organisatie heeft geleverd bij de 

totstandkoming van dit akkoord. 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. Binnen Europa volgt Nederland 

hiermee een unieke aanpak die buiten onze grenzen op veel belangstelling kan rekenen. 

 

Een zelfde krachtenbundeling is nodig om de doelen van dit akkoord in de praktijk te realiseren. 

Daarom acht ik het van 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. 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. 

 

Met het verschijnen van dit Klimaatakkoord is de fase van onderhandelen afgerond. Het kabinet 

legt het akkoord voor aan het parlement. Het streven is om hierover nog voor het zomerreces 

een debat te voeren. Na afronding van de behandeling in de Tweede Kamer zal de uitvoering 

van start gaan. Het kabinet realiseert zich dat daarbij de steun van zoveel mogelijk bijdragende 

partijen noodzakelijk is. Het pakket bevat naast maatregelen die het kabinet zelf zal nemen of 

actief zal faciliteren, ook afspraken waar het kabinet geen actieve rol in vervult, maar die even 

zo belangrijk zijn in het bereiken van ons gezamenlijke doel. 
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Tegen die achtergrond verzoek ik u het voorliggende Klimaatakkoord met een positief advies 

aan uw achterban voor te leggen. U wordt gevraagd om formeel te bevestigen dat uw 

organisatie: 

 de urgentie van het klimaatprobleem onderkent en bereid is deze urgentie uit te dragen 

 zich samen met uw achterban zal inzetten voor het centrale doel van het Klimaatakkoord: 

49% reductie van broeikasgassen in 2030, ten opzichte van 1990.  

 zich committeert aan de uitvoering van afspraken waarbij uw organisatie direct betrokken 

is. 

 

Sommige partijen hebben al aangegeven dat een zorgvuldige achterbanraadpleging nodig is, die 

enige tijd in beslag neemt. Mede om die reden is besloten af te zien van een gezamenlijk 

tekenmoment. U kunt op eigen gelegenheid uw commitment schriftelijk bevestigen aan het 

secretariaat Klimaatakkoord (  ). Aan uw commitment kunnen geen 

voorwaarden worden verbonden. Uiteraard zijn inzichten en adviezen die kunnen leiden tot een 

optimale en effectieve implementatie in de uitvoeringsfase zeer welkom. 

 

Tot slot wil ik zeer veel dank uitspreken voor uw bereidheid - gedurende de afgelopen anderhalf 

jaar - om tot de rand van uw mandaat te gaan. U heeft 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. Deze bereidheid heeft de totstandkoming van dit Klimaatakkoord mogelijk 

gemaakt en zal ook in de uitvoeringsfase het verschil maken.  

 

Met uw inzet en bereidheid en in de wetenschap dat gedurende de afgelopen anderhalf jaar vele 

initiatieven van overheden, maatschappelijke organisaties, de financiële wereld en bedrijven op 

gang is gekomen, kijk ik met vertrouwen uit naar de resultaten die de komende jaren bereikt 

zullen worden. Met dit Klimaatakkoord is de energietransitie in Nederland een onomkeerbaar 

proces. 

 

 

 

Met vriendelijke groet, 
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