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Geachte mevrouw Hamer, 
 
Een van uw opdrachten is het inventariseren van de grote urgente thema’s waar het nieuwe kabinet 
mee aan de slag moet. De klimaatcrisis, natuurcrisis en groen herstellen uit de coronacrisis kunnen 
hierbij niet ontbreken. De afgelopen tientallen jaren hebben politieke compromissen de aanpak van de 
klimaat- en natuurcrisis helaas vertraagd. De urgentie is nu te groot geworden voor zulke 
compromissen. Wij vragen u en de formerende partijen dan ook om te doen wat noodzakelijk is om 
het tij te keren voor onze natuur en onze toekomst. In deze brief willen wij met u delen waarom 
Nederland niet langer achter kan blijven als groene koploper en welke drie cruciale punten er straks in 
het regeerakkoord zouden moeten staan.  
 
Grote verwachtingen 
De verwachtingen bij de klimaatbeweging zijn hooggespannen. In maart 2019 stonden er 40.000 
mensen op de Dam. Vanwege het coronavirus konden deze bezorgde burgers niet meer in grote getale 
de straat op. Maar digitaal, thuis en lokaal is het protest doorgegaan. Met als hoogtepunt het 
Klimaatalarm op 14 maart 2021. In 44 plaatsen werd het Klimaatalarm geluid, door ruim 35.000 
mensen.  
 
Ondertussen volgen ook de internationale ontwikkelingen zich in rap tempo op. Onder president Biden 
zijn de Verenigde Staten direct teruggekeerd in het Klimaatakkoord van Parijs. De Europese Raad heeft 
een akkoord bereikt over 55% CO2-reductie in 2030. Het Verenigd Koninkrijk heeft een doel van 75% 
CO2-reductie voor 2035. In de aanloop naar de klimaattop in Glasgow (COP26) dit jaar zijn dat 
waardevolle ontwikkelingen. Maar we kunnen niet wachten op COP26. Landen moeten zelf 
leiderschap tonen. Zoals Duitsland dat in mei van dit jaar koos voor een CO2-reductie van 65% in 
2030.  
 
Groen herstel 
Ook is de roep om groen herstel uit de coronacrisis luid en duidelijk te horen in onze maatschappij. De 
Planbureaus spoorden in oktober vorig jaar de regering aan om zorg te dragen voor een 
toekomstbestendige uitgave van de corona-miljarden. Bijna 100.000 mensen tekenden onze petitie 
met de oproep om die miljarden groen en eerlijk in te zetten. Ook de Nederlandsche Bank riep de 
regering op om “de kansen te benutten voor groen herstel”. Ze stelden dat een groene transitie op de 
middellange termijn zowel de economie, als verduurzaming kan stimuleren. En dat is precies wat we 
nu nodig hebben.  
 
Natuurcrisis 
De natuurcrisis is een van de grootste uitdagingen voor het nieuwe kabinet. Het recente onderzoek 
Effecten van stikstofdepositie nu en in 2030 laat zien dat Nederland de afgelopen 15 jaar heeft 
nagelaten om onze meeste kwetsbare natuurgebieden te beschermen. De achteruitgang van deze 
zogenoemde Natura 2000-gebieden gebeurt sluipend. Er moeten zo snel mogelijk maatregelen 
worden genomen die deze achteruitgang stoppen. Via de Vogel- en de Habitatrichtlijn zijn er afspraken 
over welke diersoorten en natuurgebieden door Nederland moeten worden beschermd. Nederland 
voldoet niet aan die verplichtingen. Dit is onrechtmatig. Deze onrechtmatigheid wordt met de recent 
aangenomen wet Stikstofreductie en natuurverbetering niet weggenomen. Greenpeace stuurde 
daarom op 20 mei jl. een sommatiebrief aan premier Rutte en minister Schouten van Landbouw, 
Natuur en Voedselkwaliteit. In deze brief roepen we op om zo spoedig mogelijk meer maatregelen te 
treffen voor natuurbehoud en -herstel in Nederland. 
 

https://steun.greenpeace.nl/kabinet-dit-spreken-we-af?_ga=2.246902660.1444549668.1621958782-1208194056.1573829119
https://www.greenpeace.org/static/planet4-netherlands-stateless/2021/05/b0f273ff-0bobbink2021_rapportstikstofgreenpeace_def-2.pdf
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/wetsvoorstellen/detail?id=2020Z18712&dossier=35600
https://www.greenpeace.org/static/planet4-netherlands-stateless/2021/05/ad3f4caa-2021-05-20-sommatiebrief-def.pdf
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Wij gaan er vanuit dat wij in deze brief niet hoeven te benadrukken hoe groot de dreiging van de 
klimaatcrisis is voor onze manier van leven en onze prachtige natuur. Dat wij niet hoeven stil te staan 
bij hoe onrechtvaardig de klimaatcrisis is; de kwetsbaarsten worden het hardst geraakt terwijl de 
sterkste schouders nog steeds niet de zwaarste lasten dragen. Wat wij u in deze brief op het hart 
willen drukken, is dat 2021 een cruciaal jaar is. Dit is het moment.  
 
Drie cruciale punten voor het regeerakkoord 
Daarom vragen wij uw aandacht voor dé drie stappen die een komende regering wat ons betreft moet 
zetten: 

1. In de klimaatwet wordt een nieuw reductiedoel voor 2030 vastgesteld van 65% CO2-reductie. 
Dit is in lijn met de 1.5 graad doelstelling uit het Klimaatakkoord van Parijs. Op 28 januari jl. 
heeft Greenpeace een plan voor groen en eerlijk herstel gepresenteerd. Deze studie, 
uitgevoerd door adviesbureau Ecorys, laat zien dat in Nederland een reductie van 65% 
broeikasgas in 2030 haalbaar is. In het UN Emissions Gap Report 2019 staat dat tussen 2020 
en 2030 de broeikasgasuitstoot jaarlijks met 7,6% moet afnemen om op koers te blijven voor 
1,5 graden opwarming. Voor landen in de EU komt dit neer op 65% reductie in 2030. Hoe 
langer we treuzelen met het ophogen van onze klimaatdoelen, hoe moeilijker de transitie 
wordt. Onze economie en onze maatschappij profiteren ervan als Nederland ervoor kiest om 
een klimaatkoploper te zijn.  

2. Pak de stikstof- en natuurcrisis daadkrachtig aan door de gezondheid van natuur als 
uitgangspunt te nemen. Dit betekent: 

 50% minder stikstofuitstoot in 2025 (ten opzichte van 2019) 

 70% minder stikstofuitstoot in 2030 (ten opzichte van 2019) 

 90% minder stikstofuitstoot in 2035 (ten opzichte van 2019) 
De formatieonderhandelingen voor een nieuw regeerakkoord zijn een uitgelezen mogelijkheid om dit 
betere beleid vorm te geven.  
N.B. Zoals hierboven genoemd is de Staat al door ons gesommeerd om meer maatregelen te treffen 
voor natuurbehoud en -herstel in Nederland.   
3. De CO2-heffing voor de industrie wordt stevig aangescherpt. Het wordt tijd dat de vervuiler 
echt gaat betalen en dat de industrie bijdraagt aan zijn eigen subsidie. Dit kan door middel van een 
generieke CO2-heffing voor de industrie. Op deze manier zal de CO2-uitstoot in de industrie dalen en 
zullen de kosten van de energietransitie eerlijker worden verdeeld. De opbrengsten van deze CO2-
heffing kunnen worden gebruikt om de industrie te verduurzamen. 
 
Het goede nieuws is dat CE Delft in een recent onderzoek voor ons heeft vastgesteld dat er aan 
middelen voor groen herstel en klimaatbeleid geen gebrek is: er is jaarlijks 6 tot 8 miljard euro aan 
nationale en Europese gelden beschikbaar. Gecombineerd met geld van bedrijven zijn er voldoende 
middelen beschikbaar om 65% CO2 te reduceren in 2030. 
 
Over de drie hierboven gemelde cruciale punten, en andere punten die betrekking hebben op het 
klimaat- en natuurbeleid denkt Greenpeace te allen tijden graag mee.  
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
 
Andy Palmen 
Directeur a.i. Greenpeace Nederland 
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