
Geachte Kamerlid, 
Op 1 februari spreekt u met minister Wiebes tijdens een AO over klimaat. Graag geven Milieudefensie en 
Greenpeace u een paar punten ter overweging mee. 
  
Ga werken aan 55%-coalitie 
In het regeerakkoord werd afgesproken in Nederland in 2030 49% CO2 te reduceren en in de EU te streven 
naar 55%. Daarmee schaart Nederland zich onder de meer ambitieuze lidstaten van de EU. Ook de nieuwe 
Duitse regering, die het doel voor 2020 loslaat, lijkt afgaande op het voorlopig akkoord tussen CDU en SPD 
vast te houden aan 55% CO2-reductie in 2030. Portugal, Luxemburg en Zweden zitten ook op die lijn, 
diverse andere landen als Tsjechië, Denemarken en Finland lijken er eveneens voor in. Ook Frankrijk heeft 
bij herhaling benadrukt dat het huidige doel van 40% tekort schiet. Overigens geven ECN en PBL in hun 
studie ‘Verkenning van klimaatdoelen’ aan dat 60% reductie nodig is om aan de 1,5 graaddoelstelling te 
voldoen. In het klimaatakkoord van Parijs spraken we af daarnaar te streven. Dat gezegd hebbende is het 
zeer positief dat minister Wiebes gelijk na zijn aantreden bij de COP in Bonn al pleitte voor 55% reductie in 
2030. 
  
Wij vragen u de regering te verzoeken om een plan van aanpak om binnen de EU een coalitie te 
vormen van landen die tenminste 55% CO2-reductie in 2030 willen nastreven. 
  
Breng ook beleidspakket voor 55% CO2-reductie in kaart 
Door in de EU te pleiten voor 55% reductie, erkent de regering in feite dat reductiepercentage nodig te 
vinden om klimaatverandering in de hand te houden. Het regeerakkoord geeft dan ook terecht ruimte het 
percentage van 49% nog naar boven bij te stellen. Om beide redenen ligt het dan ook voor de hand op zijn 
minst in beeld te brengen welk maatregelenpakket zou passen bij een Nederlandse ambitie van 55% CO2-
reductie in 2030. 
  
Wij vragen u er bij de regering op aan te dringen bij de gesprekken over het Klimaat & 
Energieakkoord ook een met mogelijke maatregelen belegd scenario voor 55% CO2-reductie in 
beeld te brengen. 
  
Klimaatwet 
Wij zijn blij dat de al lang door ons bepleitte Klimaatwet er komt en tevreden dat de minister haast maakt 
met de totstandkoming. Bovendien is het positief dat de initiatiefwet Klaver/Samsom daarbij het 
uitgangspunt lijkt te zijn. Breed draagvlak is belangrijk. Inhoudelijk biedt deze wet goede 
aanknopingspunten, bijvoorbeeld door het stellen van op zijn minst ondersteunende doelen (of 
bandbreedtes) voor besparing en schone energie. Minstens zo belangrijk vinden wij het stellen van een 
tussendoel voor CO2-reductie voor 2025. Zo kan een gelijkmatige reductie worden bereikt en onnodige 
schokeffecten worden voorkomen. 
  
Wij vragen u de minister aan te moedigen in zijn streven naar een breed gesteunde Klimaatwet en 
het opnemen van een CO2-tussendoel voor 2025 in deze wet te bepleiten. 
  
Steun ambitie in EU-beleid 
Vorige week bepaalde het Europees Parlement (EP) haar positie rond de voorstellen voor energie-
efficiency en hernieuwbare energie van de Europese Commissie. In het EP is brede steun voor 35% 
energie efficiency en 35% hernieuwbare energie in 2030 en voor belangrijke details, zoals 1,5% 
energiebesparing per jaar. In relatie tot de Klimaatwet is het bovendien relevant dat het EP vraagt om een 
energievisie gericht op energieneutraliteit in 2050. 
  
We vragen u de minister te verzoeken zich binnen de Energieraad en de overleggen met EP en EC 
aansluiting te zoeken bij deze door het Europees Parlement uitgezette lijnen. 
  
Met hartelijke groet, mede namens Evert Hassink van Milieudefensie, 
 
Joris Wijnhoven -- Campagneleider klimaat en energie Greenpeace Netherlands 

 


