
 

 
 
Onderwerp: Inbreng gericht op de klimaattop in Parijs voor AO Milieuraad op 10 september 
 
4 september 2015 
 
Geachte dames en heren,  
 
Op 10 september a.s. spreekt u in een Algemeen Overleg met staatssecretaris Mansveld over de 
agenda van de Milieuraad van 18 september 2015. Voorafgaande aan dit overleg willen Greenpeace, 
Oxfam Novib, Natuur & Milieu, Natuur en Milieufederaties en Milieudefensie graag de volgende 
punten onder uw aandacht brengen over de klimaattop in Parijs, klimaat(financiering) en transport.  
 
Klimaattop Parijs 
Om alle landen aan te boord te krijgen voor een internationaal bindend klimaatakkoord tijdens de CoP 
in Parijs, is het van belang dat Nederland, samen met de EU lidstaten een stevige inzet heeft. In 
oktober 2014 werd het Europese doel voor CO2-reductie in 2030 vastgesteld op min. 40% en die voor 
duurzame energie en energiebesparing beiden op 27%. Dit is overigens niet genoeg om te voorkomen 
dat de aarde onverantwoord snel opwarmt.i Dat moet volgens de klimaatwetenschap 55% CO2-
reductie zijn in 2030 willen we onder de -internationaal vastgestelde- twee graden temperatuurstijging 
blijven.ii Bovendien is het doel voor energiebesparing niet bindend en is het doel voor duurzame 
energie enkel bindend op EU-niveau.  
Wij verzoeken u er bij de staatssecretaris voor te pleiten dat vanuit het oogpunt van 
klimaatrechtvaardigheid landen in de Europese Unie minstens 55% emissie reduceren in 2030 ten 
opzichte van 1990.iii 
 
Geloofwaardige inzet 
Europa zal aan overtuigingskracht winnen als zij in Parijs haar bod van 40% CO2-reductie in 2030 
vergezeld kan laten gaan met een geloofwaardig programma om dat doel daadwerkelijk te halen. 
Daar ontbreekt het nog aan. Een geloofwaardig systeem van afspraken met lidstaten, zodat hun 
inspanningen optellen tot 27% is nodig. Verder heeft Nederland met het Energieakkoord een begin 
gemaakt met de omslag. Hoe Nederland vervolgens na 2023 verder gaat moet nog worden 
ingevuld.  Tegelijkertijd is door de klimaatzaak het moment aangebroken voor het kabinet om een 
internationale voortrekkersrol te pakken en een stevig klimaat- en energiebeleid in gang te zetten. 
Korte termijn actie voor 2020 is niet alleen noodzakelijk, maar nu ook onvermijdelijk met de uitspraak 
van de rechter. Het kabinet zou snel werk moeten maken van concrete maatregelen zoals het isoleren 
van de gebouwde omgeving, energiebesparing in de industrie en het sluiten van kolencentrales. 
Overigens is een CO2-reductie van 25% in 2020 een ondergrens; volgens de klimaatwetenschap zou 
dit tenminste 40% moeten zijn in 2020, en niet pas in pas 2030. Buurlanden Duitsland en Denemarken 
beogen wel 40 procent minder CO2 uit te stoten in 2020.iv 
Voor meer informatie: Faiza Oulahsen, Greenpeace, faiza.oulahsen@greenpeace.org en Ike Teuling, 
Milieudefensie, ike.teuling@milieudefensie.nl 
 
Klimaatfinanciering 
Klimaatfinanciering zal één van de centrale bouwstenen voor een succesvolle uitkomst voor de 
klimaattop in Parijs zijn. Echter, tot nog toe is er te weinig duidelijkheid en ambitie getoond vanuit de 
ontwikkelde landen. Wij verzoeken u onderstaande punten onder de aandacht te brengen bij de 
staatssecretaris: 
  



 
 Een geloofwaardig plan om de toegezegde US$100 miljard klimaatfinanciering te halen ruim vóór 

Parijs: het is van belang dat dit plan verder gaat dan een discussie over boekhoudkundige regels. 
Het zou moeten vastleggen hoe klimaatfinanciering uit het publieke budget van ontwikkelde 
landen de komende vijf jaar omhoog zal gaan. Het mainstreamen van bestaande hulp kwalificeert 
niet als het mobiliseren van klimaatfinanciering. Op zijn minst zou klimaatfinanciering uit groeiende 
ODA budgetten moeten komen om op die manier de vervuiling van het bestaande ODA budget te 
stoppen. 

 Sterke bepalingen met betrekking tot klimaatfinanciering na 2020: Klimaatfinanciering dient een 
hoofdpijler van het klimaatakkoord te vormen, ter aanvulling en onderbouwing van bepalingen 
gerelateerd aan mitigatie, adaptatie en compensatie voor verlies en schade door 
klimaatverandering. Zodoende horen bepalingen met betrekking tot klimaatfinanciering op 
eenzelfde manier georganiseerd te worden als de cycli die momenteel worden bediscussieerd 
voor mitigatie: wij adviseren dat landen iedere vijf jaar hun doelstellingen voor nieuwe en 
additionele publieke financiering herzien. Het in Parijs af te sluiten klimaatakkoord moet ook 
erkennen dat ontwikkelingslanden met lage capaciteit financiële steun nodig hebben. 

 Een afzonderlijk doel voor adaptatiefinanciering in het klimaatverdrag: Klimaatverandering maakt 
de uitdaging om armoede te bestrijden moeilijker en kostbaarder. Internationale 
klimaatfinanciering voor ontwikkelingslanden is essentieel – het levensonderhoud van vrouwen en 
mannen die in armoede leven hangt ervan af. Binnen de periodiek gestelde doelstellingen zoals 
hierboven uiteengezet, hebben we een toezegging nodig om publieke financiering voor adaptatie 
voor 2025 te verhogen en te versnellen.  

 Een toezegging om nieuwe innovatieve bronnen van publieke financiering aan te boren: Een 
duidelijk proces is nodig, op te zetten in Parijs, om uit nieuwe bronnen internationale publieke 
klimaatfinanciering te leveren. Zoals bijvoorbeeld de opbrengsten uit de EU ETS 
emissierechtenveilingen, en door middel van het belasten van internationale sectoren zoals 
scheep- en luchtvaart. Dit is van belang om het grote en groeiende gat tussen bestaande 
klimaatfinanciering en de toekomstige noden te dichten, alsook het gebruik van stagnerende ODA 
budgetten voor klimaatfinanciering te stoppen.  

Voor meer informatie: Maxime Hofman, maxime.hofman@oxfamnovib.nl  
 
Transport  
Gezien de leidende rol die Nederland gaat spelen in de transport onderhandelingen op de klimaattop, 
zouden wij tot slot u graag over transport de volgende punten mee willen geven:  
 Zet in op meer CO2 reductie specifiek voor transport. Dat EU daarin een voorbeeld wil zijn met 

een meer duurzame modal split in de EU transportmix, waarin elektrificatie en een groter aandeel 
trein in concrete doelen worden opgenomen.  

 Neem scheepvaart en luchtvaart op in de klimaatdoelen. Wij pleiten voor een ETS systeem voor 
luchtverkeer wereldwijd. Voorts zijn wij voorstander van accijnzen op kerosine. En pleiten wij voor 
een ban op heavy fuel oil in vaarwateren waar roetaanslag grote milieu impact heeft (Noordpool 
corridor).  

Voor meer informatie: Maarten van Biezen, M.vanBiezen@natuurenmilieu.nl 
 
Met vriendelijke groet,  
namens Greenpeace, Oxfam Novib, Natuur & Milieu, Natuur en Milieufederaties en Milieudefensie, 
 
 
 
Faiza Oulahsen 
 
 

i IPCC Official Says Europe’s Planned 2030 Emission Cuts Would Be ‘Too Little Too Late’ 
http://thinkprogress.org/climate/2014/10/21/3582407/eu-2030-target-too-little/  
ii Een doelstelling van 40% CO2-reductie leidt in het meest gunstige geval bij 80% reductie in 2050 brengt en daarmee het risico 
dat we niet binnen de twee graden doelstelling blijven. IPCC rapport 2014 https://ipcc-
wg2.gov/AR5/images/uploads/WG2AR5_SPM_FINAL.pdf Voor 2030 is minimaal 55% CO2-reductie, 45% duurzame energie en 
40% besparing nodig. 
iii 55% is het reductiepercentage dat de Europese Unie volgens het IPCC zou moeten bereiken in 2030 om onder de 2 graden 
grens te blijven. Omdat wetenschappers erop wijzen dat ook klimaatopwarming van 2 graden wereldwijd al een ontwrichtende 
werking heeft, zeker in zuidelijke landen, houdt Friends of the Earth (het netwerk waar Milieudefensie onderdeel van is) een 
doel van 1,5 graden aan. Europese Unie landen moeten dan minstens 60 procent emissie reduceren in 2030 ten opzichte van 
1990, waarbij een relatief welvarend land als Nederland rond de 80 procent reductie op zich zou moeten nemen 
(www.climatefairshares.org). 
iv Germany to cut greenhouse emissions by 40% by 2020: http://www.theclimategroup.org/what-we-do/news-and-
blogs/germany-to-cut-greenhouse-emissions-by-40-by-2020/ Denmark pledges 40% carbon reduction by 2020 
http://www.theclimategroup.org/what-we-do/news-and-blogs/danish-parliament-pledges-40-carbon-reduction/ 

                                                 


