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Bedrijfsleven roept overheid op tot maken van klimaatwet
Het Nederlandse bedrijfsleven omarmt de klimaatdoelen van Parijs voor 2050 en doet een gezamenlijke
oproep aan de overheid om hoge prioriteit te geven aan de versnelling van de energietransitie.
Negenendertig (39) spelers, waaronder initiatiefnemers Siemens, Van Oord, Eneco, Shell, en het
Havenbedrijf Rotterdam, hebben zich verenigd in de Transitiecoalitie en willen dat de komende regering
een klimaatwet opstelt die ‘Parijs’ realiseert.
De Transitiecoalitie roept de komende regering op om:


een klimaatwet te maken om de doelen van het Klimaatakkoord van Parijs in 2050 te realiseren, met
concrete tussendoelen in 2030 en 2040



een minister voor economie, klimaat en energie aan te stellen, die zorgt voor samenhang in het
beleid



een onafhankelijke klimaatautoriteit aan te wijzen die de partijen verbindt en aanspreekt op een
voortvarende en consistente uitvoering en de gemaakte afspraken borgt over kabinetten heen



een nationale investeringsbank op te zetten die investeringen in verdere innovatie en grote
energieprojecten mogelijk maakt

De Transitiecoalitie wil onderdeel zijn van de oplossing en kiest ondubbelzinnig voor het versnellen van
de energietransitie. Versnellen kost meer, maar levert ook meer op. Versnelling biedt Nederland de kans
om koploper te zijn op het thema verduurzaming en daarmee meer groene welvaart te creëren. Naast de
Klimaatwet doet de Transitiecoalitie daarom de oproep aan het komende kabinet om een minister voor
economie, klimaat en energie aan te stellen, een onafhankelijke autoriteit aan te wijzen die gemaakte
afspraken over kabinetten heen borgt en om een nationale investeringsbank aan te wijzen die
investeringen mogelijk maakt in vergroenende innovatie en grote energieprojecten.
Tijdens de klimaatconferentie van Parijs vorig jaar december is vastgelegd dat de wereldwijde opwarming
van de aarde ruim onder 2 graden Celsius moet blijven ten opzichte van het pre-industriële tijdperk. De
Transitiecoalitie omarmt deze afspraak en beschouwt het als niets minder dan een cruciale doorbraak in
de politieke besluitvorming. Van Nederland vergt dat een reductie van uitstoot van broeikasgassen in
2050 met 80 tot 95 procent. Op dit moment is het Nederlandse energiebeleid versnipperd over
verschillende departementen en ligt de focus op de korte termijn. Om de noodzakelijke reducties te
behalen is ambitie nodig en een gedeelde visie die reikt tot 2050. Wij vragen om een meerjarig kader
voor een versnelling van de Nederlandse energietransitie.

De transitie naar een nagenoeg CO2-neutrale maatschappij vergt niets minder dan een nieuw Deltaplan.
Burgers, overheden en bedrijven moeten tempo maken en forse inspanningen leveren. De
energietransitie biedt de kans om een nieuwe economie te ontwikkelen, met nieuwe verdienmodellen en
nieuwe banen. In de visie van de Transitiecoalitie is daarvoor een ondernemende staat nodig, die ruimte
maakt voor de markt. Een meerjarig, robuust beleidskader is essentieel voor een snelle en succesvolle
uitvoering.
In de voorgestelde klimaatwet dienen concrete tussendoelen te zijn vast gelegd voor 2030 en 2040. De
aanbevolen minister voor economie, klimaat en energie maakt mogelijk dat de kansen van de nieuwe
economie worden verzilverd. De onafhankelijke autoriteit borgt de gemaakte afspraken voor de lange
termijn door te verbinden en de partijen aan te spreken op een voortvarende en consistente uitvoering,
terwijl de genoemde nationale investeringsbank de grote investeringen mogelijk maakt die nodig zullen
zijn.
Initiatiefnemers Transitiecoalitie:
Eneco – contact: Toby Ellson, manager mediarelaties & PR, 06 3104 7763
Havenbedrijf Rotterdam N.V. – contact: Sjaak Poppe, woordvoerder, 010 252 1427 / 06 2246 6553
Shell Nederland – contact: Wendel Broere, woordvoerder, 070 377 8750
Siemens Nederland – contact: Leo Freriks, Government Affairs, 06 5584 4833
Van Oord – contact: Robert de Bruin, head corporate communication & markets, 088 826 8234 / 06 5344
0890
Het aantal bedrijven dat zich aansluit groeit wekelijks. In de Transitiecoalitie hebben zich inmiddels de
volgende bedrijven en organisaties verenigd:
Achmea, Aegon, Alliander N.V., Arcadis, Arkema, AVR, Deloitte, Deltalinqs, DHV-Haskoning, DNV GL,
DONG Energy, Dura vermeer, ECN, Ecofys, Eneco, Energie-Nederland, Engie, Essent, Evides
Industriewater, Friesland Campina, Groningen Seaports, Havenbedrijf Amsterdam, Havenbedrijf
Rotterdam N.V., Havenschap Moerdijk, Heijmans, IBM, Indorama Ventures Europe BV, KPN, NS, Nuon
Vattenfall, NWEA, Oram, Rabobank Nederland, RET, Royal Schiphol Group, Shell Nederland, Siemens
Nederland, Van Oord, Zeeland Seaports

