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Dit zijn klimaatgroepen en werkgevers alvast eens: het kabinet moet 

aan de bak 
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Klimaatmars in Amsterdam, november 2021 Foto: Sabine Joosten/ANP 

Werkgeversorganisatie VNO-NCW stelde maandag in het FD dat het klimaatbeleid in Nederland te onduidelijk is. De gang 
naar de rechter door verschillende partijen is daarvan het gevolg. 'Het kabinet moet zorgen dat de regie op de juiste plek 
terecht komt: niet bij de rechter, maar bij de overheid', schreef voorzitter Ingrid Thijssen. Als milieu- en klimaatorganisaties 
onderschrijven we dit standpunt. 

De hoop is gevestigd op het nieuwe kabinet Rutte IV, dat na bijna een jaar soebatten tot stand is gekomen. Een verloren 
jaar, waarin niets is bereikt op de urgente dossiers klimaat en stikstof. Ook de provincies wisten in deze dossiers niet waar 
ze aan toe waren, omdat Den Haag vooral met zichzelf bezig was. Zo werd het een jaar waarin milieu- en klimaatgroepen 
en burgers steeds opnieuw naar de rechter moesten stappen en daar meestal gelijk kregen. 

Het coalitieakkoord geeft nu in elk geval duidelijkheid over de CO2-reductiedoelen voor 2030 en daarna, al is 55-60% 
minder uitstoot niet de 65% die in Glasgow is beloofd. Maar genoeg is dit niet omdat het kabinet hiermee nog steeds 
afkoerst op 2 graden klimaatverandering in plaats van 1.5 graden. 

De reductiedoelen voor stikstof zijn wél overeenkomstig het advies van de Commissie Remkes. Maar een coalitieakkoord is 
nog geen wet- en regelgeving waarin staat waar bedrijven zich aan moeten houden. Het nieuwe kabinet dient hier daarom 
zo snel mogelijk werk van te maken. 

 'Zelfs de ambtelijke top van EZK pleit voor een klassieke overheidsrol van marktmeester' 

Burgers en mileu-en klimaatgroepen dringen er al jaren op aan dat premier Mark Rutte de regie neemt. Klimaat en stikstof 
dienen chefsache te zijn. In deze opvatting staan we niet alleen. Ook Lidewijde Ongering, secretaris-generaal van het 
Ministerie van Economische Zaken & Klimaat, pleit in haar nieuwjaarsvisie 'Overheidsregie in een wereld die verandert' voor 
de klassieke overheidsrol van marktmeester. Ongering breekt een lans voor een betere beprijzing van de milieukosten en 
onderstreept tevens de rol voor de overheid om een duidelijk perspectief te laten zien. 

Kortom, het is hoog tijd voor helder klimaatbeleid. De ambtelijke top van het ministerie van EZK is er klaar voor, de burgers, 
de klimaatorganisaties en het bedrijfsleven vragen erom. Nu is toch echt het kabinet aan zet. 

Als Rutte IV zijn werk gaat doen, hoeven burgers en actiegroepen niet langer naar de rechter te stappen. 

Johan Vollenbroek is voorzitter van MOB Mobi/isation for the Environment. Marjan Minnesma is directeur van 
Urgenda. Frans Vollenbroek is actief voor Grootouders voor het Klimaat. 
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