KLIMAATWET
Jesse Klaver (GroenLinks) en Diederik Samsom (PvdA) presenteren samen, in aanloop naar de
Klimaattop in Parijs, een Klimaatwet. De initiatiefwet Klaver/Samsom legt klimaatdoelen vast in
de Nederlandse wet en verplicht de regering jaarlijks een klimaatbegroting te maken waarin wordt
opgenomen hoe de doelstellingen gehaald zullen worden.

De Klimaatwet moet een doorbraak in het Nederlandse klimaatbeleid betekenen.
De wet regelt dat de regering voortaan iedere jaar een klimaatbegroting maakt met wettelijke
doelen voor vermindering van broeikasgassen, stimulering van duurzame energie en
energiebesparing. De doelen en de bijbehorende maatregelen worden gebaseerd op klimaaten energieplannen die de regering iedere vijf jaar opstelt. Deze systematiek is gebaseerd op de
aanpak van de miljoenennota, met een coördinerende rol voor de minister-president. Prinsjesdag
gaat niet meer alleen over euro’s, maar ook over klimaat.

Deze Klimaatwet verbindt lange-termijn doelen met beleid op de korte termijn. Niet langer kunnen
doelen voortdurend worden verlaagd of beleid worden uitgesteld. Klimaat- en energiebeleid
wordt voorspelbaar, waardoor en innovatie en investeringen in een groene economie worden
gestimuleerd. De wet verankert dat Nederland voldoet aan haar bijdrage om de opwarming van de
aarde tegen te gaan. In 2050 is de uitstoot van broeikasgassen met ten minste 95% gereduceerd,
met een tussendoel van 55% in 2030. Het aandeel duurzame energie bedraagt in 2050 100%.

Klaver en Samsom verbinden beiden hun naam aan deze initiatiefwet. Dat is een bijzondere
samenwerking tussen twee politiek leiders. Het is voor net eerst in 35 jaar dat twee fractieleiders
samen een initiatiefwet indienen.

Klimaatdoelen
• Voor het eerst wordt in een Klimaatwet voor Nederland verankerd welke doelstellingen
voor het klimaatbeleid op korte en lange termijn gerealiseerd moeten worden.
• In 2030 moet de uitstoot  van broeikasgassen verminderd zijn met ten minste 55% ten
opzichte van 1990.
• In 2050 moet de uitstoot van broeikasgassen verminderd zijn met ten minste 95% ten
opzichte van 1990.
• In 2050 moet het aandeel duurzame energie 100% zijn.
• De wet verankert dat het energie- en klimaatbeleid een bindende en samenhangende
realisatie is van drie doelstellingen: vermindering van broeikasgassen, verhoging
van het aandeel duurzame energie en jaarlijkse energiebesparing.
• De wet omschrijft het mechanisme dat de ambitie van het beleid naar boven moet worden
bijgesteld als dat voor het klimaat nodig is.

Klimaatbegroting en Klimaatplan
• De wet geeft naar analogie van de miljoenennota aan hoe het kabinet jaarlijks
een klimaatbegroting maakt om de doelstellingen te halen.
• De jaarlijkse klimaatbegroting heeft de status van wet. In deze jaarlijkse wet staan
de te realiseren doelen voor broeikasgassen, duurzame energie en energiebesparing
en de bijbehorende maatregelen. Ieder voorjaar legt de regering verantwoording af over de
voortgang en worden extra maatregelen genomen als de doelstellingen niet gehaald worden.
• Iedere vijf jaar maakt het kabinet een klimaatplan. In dat plan wordt beargumenteerd wat
de doelen zijn en hoe de doelen gehaald gaan worden. Ze worden vertaald naar de jaarlijkse
klimaatbegroting.
• Deze Klimaatwet sluit vrijblijvend beleid en uitstel van beleid uit. De wet maakt de opdracht
voor de regering helder en voorspelbaar voor de samenleving.
• Het wetsvoorstel dat Klaver en Samsom nu presenteren is een voorontwerp. Zij zullen
commentaar vragen van maatschappelijke organisaties, de Algemene Rekenkamer en
adviesraden op het terrein van energie en klimaat alvorens de wet aan te melden voor
behandeling in de Tweede Kamer.

