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Geachte heer Zalm, 

 

Aan uw informatie-tafel is bekend dat VNO-NCW en Greenpeace met elkaar overleggen over 

hoe we de energietransitie in Nederland nog verder kunnen versnellen, mogelijk in de vorm 

van een vervolg op het huidige Energieakkoord. Wij doen dat op initiatief en onder leiding 

van Diederik Samsom. We hebben verkend of VNO-NCW en Greenpeace, zoals bekend 

organisaties die niet elke dag met elkaar samenwerken, het eens kunnen worden over een 

concreet programma aan maatregelen voor een snelle verdere verduurzaming van de 

Nederlandse energievoorziening.   

 

We zijn niet zo ver dat we u kunnen melden dat we het op alle punten eens zijn. Maar wel is 

het zo dat we gezamenlijk mogelijkheden zien om een programma te maken waarmee niet 

alleen de doelen van Parijs worden gehaald, maar waarmee ook de samenleving en economie 

worden versterkt. Met een ambitieuze, maar vooral ook concrete energieagenda, rustend op 

een aantal grote projecten, waaronder offshore wind, duurzame mobiliteit, de gebouwde 

omgeving en de groene waterstofeconomie, denken we grote stappen te kunnen zetten om 

onze verplichtingen aan het Parijs Akkoord te kunnen voldoen. En als op enig moment zou 

blijken dat er nog extra maatregelen nodig zijn, dan zijn we bereid om ook daarover 

constructief met elkaar in overleg te gaan.  

De verschillen tussen Greenpeace en VNO-NCW zijn niet gering, maar de gesprekken zijn 

eerlijk en er lijken mogelijkheden te zijn die verschillen te verkleinen ten bate van een 

concrete energieagenda die recht doet aan de ecologische noodzaak, belangen van de 

Nederlandse burgers, bedrijven en totale samenleving - in Nederland en daarbuiten. En we 

willen een agenda die door haar concreetheid motiverend werkt op het draagvlak in de 

samenleving. 
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We doen u en de personen aan uw tafel hierbij het aanbod om de komende tijd met u die 

agenda te bepalen en eventueel in een later stadium samen met andere betrokken partijen, die 

agenda uit te werken. Zo kan een vliegende start worden gemaakt met een beleid dat kan 

rekenen op breed draagvlak van uiteenlopende partijen. We horen graag of formerende 

partijen op dat aanbod in willen gaan.   

 

Met vriendelijke groet, mede namens Diederik Samsom, 
 
 

 
Joris Thijssen     Hans de Boer 

Directeur Greenpeace    Voorzitter VNO-NCW 

 


