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Onderwerp: aanbieding 10-puntenplan
Geachte heer Rutte,
Wij, de Grootouders voor het Klimaat, hebben met belangstelling kennis genomen van het
verkiezingsprogramma van de VVD, waarin staat dat een goed klimaatbeleid ons duurzamer,
welvarender en minder afhankelijk van onvrije landen kan maken (pagina 71). Dit spreekt ons sterk
aan.
De meeste politieke partijen zijn het behoorlijk eens over de doelstellingen van het klimaatbeleid. Als
het op maatregelen aankomt, zijn de verschillen echter aanzienlijk. De uitvoering van het
Klimaatakkoord loopt stroef en de aanscherping, die in Europees verband met Nederlandse steun is
gerealiseerd, komt daar nog bovenop. Wij zijn van mening dat het hoog tijd wordt dat het
klimaatbeleid gedepolitiseerd wordt. De Grootouders voor het Klimaat hebben daartoe een
10-puntenplan gemaakt, dat we u hierbij graag aanbieden (zie bijlage). Wij beogen een langjarig plan
met bijbehorende maatregelen die even vanzelfsprekend worden als de Afsluitdijk of de Deltawerken.
Daarom pleiten wij voor de instelling van een Klimaatautoriteit, die - binnen de kaders van de
Klimaatwet - toezicht houdt op de uitvoering, rapporteert over de voortgang, problemen signaleert,
indien nodig reservemaatregelen invoert en tegenstrijdige acties van overheden oplost.
Wij vragen U: spreek U tijdens de verkiezingscampagne uit over het nut van het depolitiseren
van de uitvoering van het Klimaatakkoord door het instellen van een Klimaatautoriteit en
spreek uw mogelijke coalitiepartners in een nieuwe regering nu al aan om dit samen aan te
pakken.
Groener uit de crisis
De Coronacrisis heeft ons laten zien hoe kwetsbaar onze welvarende samenleving is en hoe daardoor
grote groepen mensen al snel in de knel kunnen komen. Ouderen, omdat ze extra risico’s lopen als ze
corona krijgen, werkenden, omdat velen thuis moeten werken of zelfs zonder werk en inkomsten
komen te zitten, en jongeren, omdat ze beknot worden in hun vrijheid en in hun ontwikkeling naar
volwassenheid. Vaccinatie zal helpen om deze pandemie in 2021 te boven te komen, zodat de
economie een herstart kan maken.
Deze herstart biedt grote kansen om de samenleving duurzamer te maken. We moeten nu de stap
maken naar het gebruik van duurzame energie en het fossiele tijdperk achter ons laten. Dit is nodig om
de CO2 reductiedoelen te halen die we in Europa hebben afgesproken, namelijk 55% minder uitstoot
in 2030 ten opzichte van 1990. Ook biedt de energietransitie veel kansen voor ondernemers en dus ook
om nieuw banen te creëren.
Wij vragen U: benadruk de kansen van de energie- en klimaattransitie in de
verkiezingscampagne en maak duidelijk dat Nederland met spoed een Coronaherstelplan gaat
opstellen, gericht op versterking van de energie- en klimaattransitie.
Het roer moet nu om
Klimaatverandering is de grootste bedreiging van de aarde en de mensheid sedert de aantasting van de
ozonlaag. Dankzij internationale maatregelen die de vorige generatie heeft genomen, is het gat in de
ozonlaag herstellende. Wij moeten nu hetzelfde doen om verdergaande klimaatverandering te
voorkomen. Het roer moet nu om!

Het is goed dat Nederland onlangs een internationaal klimaatadaptatie congres heeft georganiseerd.
Dit mag echter niet de aandacht afleiden van mitigatie. Het verkiezingsprogramma van de VVD noemt
het beginsel ‘de vervuiler betaalt’ expliciet in haar programma. Dit is inderdaad de sleutel tot
verandering in een liberale economie. Dit principe moet dan wel breed worden doorgevoerd. In ons
10-puntenplan staan wij hier uitvoerig bij stil. ‘Milieu in de prijzen’ is absoluut nodig om de
energietransitie te versnellen.
Wij vragen U: maak in de verkiezingscampagne duidelijk dat naast het inzetten op innovatie de
VVD ook een snelle en effectieve uitvoering van het Klimaatakkoord prioriteit zal geven en dat
economische prikkels daarbij een belangrijk onderdeel vormen.
Natuur en landbouw
Op het gebied van natuur en landbouw is het VVD verkiezingsprogramma ambivalent te noemen.
Enerzijds wil de VVD zich niet vastleggen op halvering van de stikstofemissie in 2030
(overeenkomstig het Remkes rapport) en is het programma ‘zuinig’ als het om natuurbescherming
gaat. De VVD wil zelfs een herijking van de Natura 2000-gebieden waarbij kritisch wordt gekeken
naar ‘de regels en soorten die niet voortvloeien uit EU-regels’.
Anderzijds is de VVD ‘optimistisch over ontwikkelingen in de samenleving en economie en over de
mogelijkheden die nieuwe technieken ons bieden’. (pagina 84)
Het programma sluit zelfs niet uit dat ‘in de loop van deze eeuw mensen het als volkomen achterhaald
zien dat we ooit levende dieren grootbrachten, om daar vervolgens kipfilets of riblappen uit te snijden,
terwijl je een stukje vlees ook met dierlijke stamcellen kunt kweken.’ (pagina 89)
Op basis van dit vertrouwen in innovatie kan de VVD toch gerust een stap verder gaan in het nemen
van maatregelen, zeker als die maatregelen bedrijven aanzetten tot innovatie en burgers aanzetten tot
het kopen van innovatieve producten. De VVD kan als grootste partij de toon zetten en ervoor zorgen
dat een energie- en landbouwtransitie in Nederland op gang komt, die ons land mooier maakt en een
nieuw verdienmodel oplevert.
Wij vragen U: spreek U duidelijk uit voor een transitie naar natuurinclusieve
kringlooplandbouw en laat zien dat boeren daarbinnen een goed bestaan kunnen opbouwen.
Met vriendelijke groeten,
namens de Grootouders voor het Klimaat,

Frans Vollenbroek en Bert Metz

