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Naam indiener(s)   VVD Thema netwerk Liberaal Groen/   

Zinnummer van : 2199 

Zinnummer tot : 2235 

Actie : Wijzigen  

Schrappen  

Toevoegen  

 Verplaatsen 

 Motie 

 Vraag/opmerking* 

Originele tekst : Dit betreft het volledige hoofdstuk Klimaat 

/ Toegevoegde 

tekst / 

: 

[2178] We zien dat wereldwijd het klimaat verandert, 
met een voor Nederland verwachte stijgende zeespiegel 
en hevigere regenbuien tot gevolg. [2179] De overheid 
moet klimaat gerelateerde problemen bij de bron 
aanpakken, door werk te maken van het verminderen 
van de uitstoot van CO2. [2180] Daarbij willen wij ruim 
baan voor innovatie en de garantie dat ook toekomstige 
generaties dezelfde keuzevrijheden behouden als die 

van ons nu. [2181] Nederland is koploper in de wereld 
als het gaat om onze kennis en langjarige investeringen 
in waterbeheer. [2182] Door het exporteren van 
Nederlandse kennis kunnen we onze economie 
stimuleren en bovendien de effecten van 
klimaatverandering helpen tegengaan. [2183] 
Nederland is in belangrijke mate gevormd door onze 
eeuwenlange interactie met water. [2184] Onze 
toegang tot rivieren en zeeën heeft ons veel 
opgeleverd. [2185] Tegelijkertijd voeren we 
voortdurend een strijd om droge voeten te houden. 
[2186] Aan die strijd zal voorlopig geen einde komen. 
■ [2187] De internationale afspraken om de CO2-
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uitstoot te verlagen, gemaakt in Parijs, moeten worden 
nagekomen. [2188] Vermindering van de uitstoot van 
CO2 vraagt wel om een internationale aanpak. [2189] 
Uiteraard zal Nederland daaraan bijdragen. [2190] 
Daarvoor komt er een klimaatwet. 
■ [2191] Het systeem van CO2 emissierechten (ETS) 

heeft bewezen ineffectief te zijn in de reductie van CO2 

emissie. [2192] Hiervoor is een internationale herijking 
van het systeem nodig. [2193] Door het uitgeven van 
teveel gratis emissie rechten is de prijs per emissierecht  
laag en kan er relatief goedkoop CO2 uitgestoten 
worden. [2194] Er gaat momenteel  geen positieve 
invloed van het ETS uit. [2195] De totale hoeveelheid 
CO2-rechten moet daarom worden verminderd, zodat 
CO2 emissie duurder wordt en investeren in efficiëntere 
technieken lonender.  
■ [2196] De hoeveelheid emissierechten moet 
consequent evenredig worden bijgesteld naar rato van 
de hoeveelheid verduurzaming die plaatsvindt. [2197] 
Dat betekent dat als een kolencentrale ergens in Europa 
wordt gesloten, of als er ergens windturbines worden 
gebouwd, de totale hoeveelheid Europese 
emissierechten gelijktijdig moet worden verlaagd. 
[2198] Hiermee voorkomen we dat bijvoorbeeld 
duurzame investeringen in Nederland het juist mogelijk 
maken dat in het buitenland vervuilendere centrales 
kunnen worden geopend. [2199] Want daar worden de 

klimaatrisico’s niet beter beheersbaar door. [2200] Om 
ervoor te zorgen dat het systeem alsnog gaast 
functioneren stellen wij voor een bodemprijs te 
hanteren, zoals Engeland en Zweden dat reeds doen. 
[2201] Hiermee scheppen we zekerheid voor het 
bedrijfsleven. [2202] Wanneer op termijn het ETS 
systeem wel functioneert zal de bodemprijs niet meer 
nodig zijn. 
■ [2203] De lijst met sectoren die in aanmerking 

komen voor gratis emissierechten, moet wel worden 
beperkt. [2204] Wij willen dat alleen bedrijven die een 
reëel risico lopen de concurrentieslag te verliezen met 
bedrijven in landen zonder emissiehandelssysteem, nog 
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in aanmerking kunnen komen voor gratis 
emissierechten.  
■ [2205] Het geld dat met het veilen van 

emissierechten en de invoering van de Carbon floor tax  
wordt opgehaald, hoort terug te vloeien naar verdere 
CO2 emissie reductie op nationaal niveau. [2206] Wij 
willen geld teruggeven aan het bedrijfsleven, zodat 

bedrijven het weer kunnen gebruiken om te investeren 
in innovaties en verdere verduurzaming van onze 
economie.  
 

 
 

Toelichting :  In het huidige hoofdstuk zit helaas weinig consistentie en ambitie. 
Het sluit evenmin aan bij het kabinetsbeleid en vorige 
verkiezingsprogramma’s. Het voorstel is daarom het hoofdstuk 
integraal te vervangen, uiteraard met inbegrip van vele zinnen die 
worden gehandhaafd. 

 

 


