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Voorwoord 
 
Klimaatverandering is actueler en urgenter dan ooit en het is noodzakelijk dat partijen elkaar gaan 
vinden om concrete afspraken te maken over klimaatmitigatie, klimaatadaptatie, samenwerking tussen 
landen, publiek-private samenwerking en financiering. Wij, young professionals van de energie- en 
klimaatsector, presenteren onze bijdrage aan de Nederlandse delegatie voor de Conference of Parties 
in Sharm-el-Sheikh, Egypte eind 2022. In twee dagen zijn we in het onderwerp gedoken en hebben wij 
vanuit onze jonge brillen uit meerdere organisaties midden in de klimaat- en energietransitie onze 
bijdrage gevormd. 
 
Door ons historische aandeel aan klimaatverandering hebben we als Nederland een morele verplichting 
om een bijdrage te leveren aan het verminderen van uitstoot én aan het voorkomen van nieuwe schade 
door klimaatverandering. We moeten naar een ander narratief dat past bij een nieuw, duurzaam 
systeem. Als young professionals vinden we dat Nederland de voorloper moet worden in dat nieuwe 
narratief. Vier pijlers in lijn met de agenda van de COP vormen onze aanbeveling: klimaatmitigatie, 
klimaatadaptatie, financiering en samenwerking. 
 
Voor mitigatie is het belangrijk om in te zetten op vraagvermindering en verandering. Daarmee kan 40 
tot 70% van de uitstoot zo al verminderd worden. Aparte inzet en doelen voor het vastleggen van 
koolstof om elk mogelijk mitigatiescenario waar te maken, het eindelijk meenemen van scheep- en 
luchtvaart, transparantie in de beleidsmaatregelen en het goed kijken naar de keten, zijn nieuwe 
hoekstenen van de Nederlandse inzet. 
 
Adaptatie moet hoger op de mondiale agenda komen te staan. Wij willen dat Nederland concrete 
afspraken maakt en alleen investeert in duurzame, klimaatbestendige (minimum ‘2-graad proof') 
oplossingen. Op mondiale schaal willen we regeneratieve systemen ontwikkelen waarbij inkomsten uit 
mitigatiemaatregelen worden geherinvesteerd in de lokale omgeving, kennis wordt uitgewisseld en een 
bijdrage wordt geleverd aan de SDG’s (Sustainable Development Goals). Nederland moet in 
samenwerking met andere landen klimaatmodellen opzetten die op schade en verlies (loss and damage) 
kunnen anticiperen. Nederland moet een voortrekkersrol hebben als het gaat om samenwerking en het 
helpen van andere landen draagvlak te creëren om klimaatadaptieve maatregelen te nemen. Ten slotte 
pleiten wij voor een doeltreffende centrale organisatie. 
 
Voor financiering streven we naar een structurele verhoging van klimaatfinanciering en een 
verplichtend karakter van de bijdrage aan het fonds op basis van emissies in de laatste 30 jaar. 
Daarnaast zien we een pioniersrol voor Nederland in het creëren van een ‘coalition of the willing’ voor 
loss and damage en een monitoringrol om de financiering gecoördineerd en gestructureerd op te 
zetten. 
 
In het kader van samenwerken nodigen wij de Nederlandse delegatie uit om over de grenzen van 
bestaande coalities heen te kijken en juist nieuwe coalities aan te gaan op basis van gedeelde effecten 
van klimaatverandering. Daarnaast zouden wij willen dat naast de publieke sector, ook de private sector 
stappen zet in het aanjagen van projecten op het gebied van mitigatie en adaptatie, bijvoorbeeld in 
nieuwe governance-structuren voor klimaatprojecten. 
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Naast deze drie uitgewerkte pijlers vinden we het belangrijk dat de stem van de young professional 
wordt gehoord. Onze aanwezigheid op de komende COPs borgt dit. 
 
Beste Nederlandse delegatie, zet ‘m op en doe het voor de toekomst. 
 
Een groene groet, 
 
Silke van Klaveren, Simeon Molenaar, Daan Boogaerdt, Joël Hussels, Beatrix Bos, Gian Schmitz, Johannes 
van den Akker, Else Boogaard, Diederik Kuipers, Vera Pijnenburg, Gabriëlle Smith, Mina Solanki, Robert 
van Santen, Dennie Kleijweg, Rob van Zoelen, Anja Dijkhuizen, Frouke van den Heuvel, Daan Stroeken, 
Milan Brussee, Elisabeth Meijer, Marvin Tiemessen, Tim Alders, Sander Legen,  
 
en de generaties na ons. 
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1. Mitigatie  

 
Voor het onderwerp mitigatie wordt er gefocust op vier onderwerpen: 

1. Vraagverlaging. 
2. Transparantie ketenemissies. 
3. Luchtvaart & scheepsvaart. 
4. Vastleggen emissies. 

 

 
 

1. Vraagverlaging 
“Vraagkantmaatregelen en nieuwe manieren van eindgebruikersservices kunnen de globale uitstoot in 
eindverbruikerssectoren met 40 tot 70% verminderen voor 2050 in vergelijking met basisscenario’s.” 
 
Visie 
Onze visie is dat concrete doelstellingen en maatregelen voor demand-sidemanagement op 
internationaal niveau besproken moeten worden. Uit het IPCC-rapport “Mitigation of Climate Change” 
uit 2022 blijkt dat een zeer groot deel van de wereldwijde emissies vermeden kan worden door demand-
side solutions. Voorbeelden van deze mitigatiemaatregelen zijn: de vraag naar energie omlaag brengen, 
voedingspatronen aanpassen of efficiëntere technologieën stimuleren. Huidige globale afspraken en 
doelstellingen zijn voornamelijk gericht op mitigatie door het veranderen van duurzaam energieaanbod, 
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terwijl er onwijs veel winst te boeken valt door vraagverlaging en -verandering. Deze kans wordt nog 
maar beperkt benut en daarom zijn internationale afspraken over de vraagkant noodzakelijk. 
 
Toelichting 
Tijdens COP26 is het gesprek geopend om demand-sidemanagement te agenderen. Dit gesprek moet 
verder gebracht worden tijdens COP27. Thema’s van demand-sidemanagement/verlagen energievraag 
die in de wetenschap worden aangehaald, zetten we hieronder met concrete voorbeelden uiteen. Het is 
belangrijk om bij deze visies mee te nemen dat zeker niet alle op wereldwijd niveau haalbaar zullen zijn. 
Wij zien daarom een belangrijke rol voor ons voor mogelijke coalitions of the willing waarin deze 
afspraken en doelstellingen overeen worden gekomen. Het openen van het gesprek en het creëren van 
een sentiment is de hoofdzaak, waar de concrete uitvoering van de maatregelen ondergeschikt aan is. 
 
Deze thema’s zijn ook terug te vinden in het recente IPCC-rapport (zie figuur ter illustratie hieronder) en 
vormen de basis van onze aanbevelingen. Hieronder is een overzicht per thema te vinden van enkele 
mogelijke concrete afspraken/voorstellen waaraan gedacht kan worden bij het implementeren van deze 
visie. 
 

 

 
Figuur 1: Voorbeelden van concrete voorstellen voor belangrijke uitstotende sectoren.  

 
Voorbeelden van internationale afspraken die kunnen bijdragen aan het stimuleren van demand-
sidemanagement tijdens COP27 
Deze zullen als eerst door ontwikkelde landen opgepakt moeten worden, zodat zij een voorbeeld 
kunnen zijn voor ontwikkelingslanden en de kennis/technologie goedkoper beschikbaar kunnen maken. 
Hierdoor kan vraagvermindering ook mogelijk worden voor de landen die zich nog in een economische 
groeifase bevinden. Het is belangrijk dat toekomsttrends in de vraag worden meegenomen in de 
ontwikkeling van beleid. 
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1. Verlagen energieverbruik door gedrag (gedragsverandering, minder mobiliteit, isolatie): 
afspraken over streven naar verlaging energiegebruik door consumenten waarin wordt gefocust 
op verplichtte in plaats van vrijwillige gedragsverandering. 

2. Eetpatroonwijziging (minder vlees, lokale landbouw): er kan een streefwaarde (of normering) 
komen voor reductie van (bepaalde) voedselconsumptie. Voorbeelden: 

○ Ton CO2 per kg voedsel met een % omlaag ten opzichte van referentiejaar. 
○ Prijsstimulatie in de vorm van btw omhoog energie-intensief en omlaag gezond voedsel. 
○ Richtlijnen voor reclame ten aanzien van voedsel. 

3. Minder energie-intensieve producten (staal, fast-fashion, recyclen): er moeten afspraken 
komen om de levensduur van producten verlengen. 

4. Duurzame vormen van energieverbruik stimuleren (elektrificatie): er moeten 
stimulatiemaatregelen komen die duurzame vormen van verbruik, zoals elektrificatie, op globale 
schaal stimuleren. Voorbeeld: inzetten op andere vormen van energie en globale samenwerking 
in het opzetten van nieuwe energie-infrastructuren (bijv. waterstofeconomie) en inzicht in wat 
het oplevert. 

5. Conversieverliezen beperken: er moeten streefwaarden komen voor het beperken van 
conversieverliezen in het gehele energiesysteem. Voorbeeld: het verschil tussen je primaire 
energieverbruik en je eindverbruik in het nationale energiesysteem mag niet meer dan een 
vooraf vastgesteld percentage zijn. 

6. Technologie-efficiëntie: afspraken over de duurzaamheid van nieuwe apparaten. Voorbeeld: 
apparaten op de markt moeten minimaal label B hebben. 

 
Hoe deze maatregelen mogelijk in te vullen zijn: 1) richtlijnen nationale plannen (in de vorm van NDC - 
national determined contribution) 2) kennisdeling (bijvoorbeeld technology transfer-spoor). 
 

2. Transparantie ketenemissies 

“Bijna alle producten zijn ondertussen gemaakt in internationale productieketens over de hele wereld. 
Tussen 2004 en 2011 zijn emissies door internationale handel meer dan verdubbeld. Zonder inzicht in de 
keten kunnen we dus geen duurzame beslissingen nemen voor het klimaat en dat moet wél.”  
 
Visie 
Voor een succesvolle energietransitie is er grote behoefte bij overheden, bedrijven en consumenten aan 
een betrouwbare en transparante informatievoorziening om bewuste keuzes te maken. Dit leidt er soms 
toe dat keuzes die in eerste instantie goed lijken voor het klimaat, door emissies in de keten alsnog een 
grote impact kunnen hebben op het milieu. Veel producten die worden geproduceerd, bestaan tussen 
grondstof tot eindgebruik en afvalverwerking (of liever nog circulaire toepassing) uit veel verschillende 
productiestappen. De productiestappen vinden tegenwoordig in veel verschillende landen over de hele 
wereld plaats. Het doel is om voor elke (grensoverschrijdende) transactie van een product de emissies 
van productie en transport inzichtelijk te maken. 
 

● Primaire doel: keuze kopers (bedrijven, overheden en consumenten) beïnvloeden (klimaat-
geïnformeerde keuze van de klant mogelijk maken). 

● Secundaire doel: gericht inzetten van subsidies en belastingen om emissies in de keten te 
verminderen. 
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Toelichting 
Een techniek zoals blockchain zou geschikt kunnen zijn om per product de emissies nauwkeurig bij te 
houden. Iedere partij die betrokken is bij de keten, is verantwoordelijk om het door hun toegevoegde 
emissieaandeel toe te voegen aan het emissieoverzicht van dat product. Zo ontstaat er een overzicht 
van de totale emissies en de emissies per onderdeel van de keten. 
 
Het verplicht bijhouden van emissies binnen productieketens geeft inzicht waar in de keten op de meest 
effectieve manier emissies kunnen worden gereduceerd. Daarnaast kunnen producten worden 
vergeleken met alternatieven. Landen met een grote export kunnen de nationale exportemissies 
afzetten tegenover de import en daardoor een eerlijker beeld laten zien van de emissies, gelinkt aan 
binnenlandse consumptie. 
 
Momenteel is er al een initiatief vanuit de Europese Commissie dat een importverbod voor producten 
initieert, waar er bij de productie bossen worden gekapt, kortweg ‘ontbossingsvrije’ producten1. Op 
deze manier kan er ook een informatieverplichting vanuit alle partijen in productieketens worden 
opgelegd. Met deze inzichten kan er ook makkelijker een afweging gemaakt worden, bijvoorbeeld over 
het gebruik van lokaal geproduceerd gas tegenover geïmporteerd LNG. 
 
Deze maatregelen passen bij globale afspraken omdat alle landen moeten meewerken door de globale 
productieketens. Grotere ambities, normeringen en andere maatregelen passen bij een selecte groep 
landen die ambitie willen tonen. 
 

Figuur 2: Schematische weergave scope 1, 2 en 3 emissies 

 
1 https://www.europa-nu.nl/id/vlu6odlikczh/nieuws/akkoord_eu_ministers_over_wet_tegen?ctx=vh6ukzb3nnt0 

https://www.europa-nu.nl/id/vlu6odlikczh/nieuws/akkoord_eu_ministers_over_wet_tegen?ctx=vh6ukzb3nnt0
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Figuur 3: Voorbeeld van transparante ketenemissies in de voedselproductie 

 

3. Luchtvaart & Scheepvaart 

Terwijl het ICAO (International Civil Aviation Organization) en het IMO (International Maritime 
Organization) emissiedoelen hebben vastgesteld voor lucht- en scheepvaart, is er voor het behalen 
hiervan alleen gekeken naar efficiënter brandstofverbruik en verbruiksvermindering. Er is minimaal 
gekeken naar nieuwe technieken. Als de sectoren ter verantwoording worden geroepen onder het 
Parijsakkoord kan het een enorm effect hebben in het verminderen van de koolstofintensiteit van varen 
en vliegen2. 
 
Visie 
De lucht- en scheepvaart zijn buiten het klimaatakkoord van Parijs gehouden. Dit terwijl ze 5% van de 
wereldwijde CO2-emissie voor hun rekening nemen en in de toekomst met de groei van welvaart nog 
veel verder zullen groeien in hun aandeel van het probleem. Wij vinden dat hier meer internationale 

 
2 IPCC (2022), Climate Change 2022 - Mitigation of Climate Change: https://www.ipcc.ch/report/ar6/wg3/  

https://www.ipcc.ch/report/ar6/wg3/
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afspraken over moeten komen, omdat door het internationale karakter van lucht- en scheepvaart 
nationale afspraken niet voldoende zijn. Door de fossiele brandstoffen zwaarder te belasten, zal ten 
eerste de vraag naar vluchten en internationaal transport van goederen afnemen. Daarnaast zal het 
economisch model voor duurzame oplossingen beter worden. Denk hierbij aan elektrische scheepvaart, 
groene brandstoffen gebaseerd op waterstof(dragers) in plaats van kerosine, en veel zuinigere 
vliegtuigen en boten. De organisaties IMO en ICAO werken in de luwte aan dit onderwerp, maar dat is 
ons inziens onderwerp om tijdens COP27 te agenderen. 
 
Toelichting 
Onder de huidige internationale afspraken over de lucht- en scheepvaart van het IMO en het ICAO 
kunnen de doelen van Parijs niet worden gehaald3. Daarom vinden wij dat hier tijdens COP27 afspraken 
over gemaakt moeten worden. Wij verwachten geen globale consensus over dit onderwerp, maar 
binnen Europa, of zelfs binnen een bredere coalition of the willing, zou dit wel draagvlak kunnen 
hebben. 
 
De uitstoot van de luchtvaart kan op meerdere manieren door een coalitie van landen worden 
aangepakt. Allereerst zou er accijns moeten komen op kerosine, getankt in de landen van deze coalition 
of the willing. Inwoners van het welvarende westen vliegen het meest. Als dit gesprek minstens op 
Europees - en liever nog breder niveau - plaatsvindt, verandert dit weinig aan de concurrentiepositie van 
deze landen. Op eenzelfde manier kan er ook een minimale ticketheffing op vliegtickets worden 
ingesteld. Dit zorgt dat zowel in het goederen- als in het personentransport een eerlijkere prijs wordt 
betaald voor de extra uitstoot van broeikasgassen. Ook voor de scheepvaart kunnen op eenzelfde 
manier heffingen op brandstof en tickets worden ingesteld. 
  
Daarnaast moet het verdrag van Chicago tegen het licht worden gehouden. Dit verdrag zorgt er onder 
andere voor dat kerosine in een vliegtuig niet belast kan worden in het land van aankomst. Dit verdrag is 
bedoeld ter wederopbouw van de economie na WOII, maar zorgt er ondertussen voor dat één van de 
meest vervuilende brandstoffen niet kan worden belast. Aangezien de gevolgen van klimaatverandering 
onze huidige economie ernstig zouden kunnen schaden, schiet dit verdrag zijn doel voorbij. 
  
We willen nogmaals benadrukken dat deze maatregelen alleen op internationaal niveau effect hebben. 
Op dit moment worden maatregelen voor de scheepvaart en luchtvaart in het IMO en het ICAO 
afgesproken, maar dit heeft niet tot maatregelen geleid die de uitstoot van broeikasgassen in deze 
sectoren voldoende verminderen. 
  
Als deze maatregelen worden ingevoerd, is het ook belangrijk dat de economische en klimatologische 
gevolgen gemonitord worden. Denk hierbij aan het aantal vliegbewegingen, de opbrengst van de 
heffingen en de eventuele economische gevolgen als vliegtuigen naar andere landen uitwijken. Hierdoor 
kunnen op termijn meer landen gemotiveerd worden om zich bij onze coalitie aan te sluiten. 
 

4. Vastleggen emissies 

“Wat vastligt, warmt de aarde niet meer op.” Alle CO2 die we nu vastleggen kan nooit meer bijdragen 
aan klimaatverandering en is een sleutel om onder de 1,5 graad opwarming te blijven. Daarom moet er 
een extra doel op vastleggen komen naast de gangbare reductiedoelen. 

 
3 https://www.nature.com/articles/s41467-021-24091-y.pdf 

https://www.nature.com/articles/s41467-021-24091-y.pdf
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Visie 
We moeten verder gaan dan CO2-neutraal. Negatieve emissies vormen een grote component van elk 
IPCC-scenario om de aarde niet meer dan 2 graden te laten opwarmen. Daar kunnen we niet omheen en 
daar moeten we dus vol op inzetten. Elke vorm van uitstoot die nu al vastligt, draagt namelijk niet meer 
bij aan opwarming. Daarnaast zijn negatieve emissies essentieel om een systeem van netto nul te 
bereiken, en op de lange termijn zelfs netto CO2 uit de atmosfeer te halen (negatieve emissies) en 
daarmee het ecosysteem te herstellen. Tot nu toe bestaan er enkel internationale afspraken over CO2-
reductie. Wij verzoeken nadrukkelijk om in te zetten op aparte afspraken voor CO2-vastlegging die 
noodzakelijk zijn om innovaties en beleid op het gebied van emissie-afvang mogelijk te maken. Dit 
complementair aan de afspraken voor CO2-reductie, zodat CO2-vastlegging niet de belangrijke rol van 
CO2-reductie wegneemt. 
 
We verkrijgen wereldwijd consensus over wat CO2-vastlegging is, we stellen aparte doelen voor 
vastlegging van koolstof en we stimuleren het verwezenlijken van netto negatieve emissies. Dat 
betekent dat we ruim voor 2050 wereldwijde projecten moeten opstarten die op een natuurlijke of 
chemische wijze koolstof opslaan in de bodem, bomen, gebouwen, producten en oceanen. Zo draaien 
we de koolstofcyclus om. 
 
Toelichting 
Om internationale afspraken over CO2-vastlegging te maken, stellen wij voor om de volgende punten ter 
tafel te brengen en wereldwijde consensus over te verkrijgen. Begin bij de meest globale afspraken (1) 
en probeer daarna zo veel mogelijk van de details (7) verwerkt te krijgen, dan wel in een coalition of the 
willing. 
 

1. Er is een definitie van en een target voor CO2-vastlegging overeengekomen: 
a. Definitiesuggestie: de negatieve emissies zijn de netto-CO2-winsten uit de uitgestoten 

en opgevangen CO2 over de gehele keten. 
2. We stimuleren wereldwijd negatieve emissieprojecten vóór 2030. Hierbij is het ook belangrijk 

om de voordelen van natuurlijke oplossingen te benadrukken en de mogelijke voordelen voor 
lokale gebieden (zoals duurzame bebossing, innovatieve landbouw) in het licht te zetten. 

3. Verder inzetten (op bestaande) financiële prikkels worden om negatieve emissies te 
bevorderen, zoals certificaathandel van carbon taxes en ondersteuning uit het USD 100 
miljardfonds. Door positieve prikkels voor het vastleggen van CO2 wordt het mogelijk om hier 
meer uit te halen. 

4. Er komt een afspraak om via het bestaande accountingssysteem de voortgang te monitoren en 
te rapporteren over de hoeveelheid afgevangen CO2, en de langdurige effectiviteit van CO2-
vastlegging per techniek, landgebruik en eindgebruik (bijv. direct air capture, herbebossing en 
houtbouw respectievelijk). 

5. Er komt een apart fonds voor het vastleggen van CO2 vanuit landen, breder dan alleen bebossing 
en CO2-besparingsprojecten. 

6. Er komt een koppeling met uitstootcompensatie van consumenten, bedrijven en instellingen 
voor het vastleggen van CO2. 

7. Meer stimulering in aanplant, herstellen en vergroten van de natuurlijke vastlegging van 
koolstof door duurzaam landgebruik. Ook het koppelen van financieringsstromen aan de 
natuurlijke vastlegging van koolstof in klimaatadaptatieprojecten. 
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2. Adaptatie4 
 
Klimaatverandering veroorzaakt extreme weersomstandigheden, waardoor een gebied onbewoonbaar 
en onbruikbaar kan worden. Minder ontwikkelde landen hebben meer te maken met 
klimaatveranderingseffecten, terwijl ze in mindere mate hebben bijgedragen aan het probleem. 
 

 
 
Visie 
Nederland heeft een morele plicht om verantwoordelijkheid te nemen voor de klimaateffecten die we 
nu al zien. Wij moeten hulp bieden op het gebied van klimaatadaptatie. Daarbij moeten we vooral 
inzetten op onze waterexpertise en het delen en uitwisselen van kennis. 
 
De Global Centre on Adaptation (GCA) heeft berekend dat iedere US-dollar die geïnvesteerd wordt in 
klimaatbestendige landbouw USD 5 aan maatschappelijke waarde genereert. Zo ook zou een investering 
van USD 15 miljard per jaar in klimaatbestendige landbouw kunnen zorgen dat USD 200 miljard aan 
schade van overstromingen, verloren productie en noodhulp na rampen kan worden vermeden. 

 
4 Definitie: 1) maatregelen om klimaatbestendig te worden en om te gaan met schade en verlies (in de fysieke vorm), 2) voorbereiden op 
extreme weersomstandigheden en negatieve effecten van klimaatverandering en mensen helpen die al getroffen zijn, 3) adaptatie om 
toekomstige schade & verlies te minimaliseren. 
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Toelichting 
Wij vinden dat er nog veel kansen liggen op het gebied van klimaatadaptatie. Concreet willen we dat 
Nederland zich inzet op hulpbieden, maar wel met concrete afspraken over wat voor hulp dat wordt 
(duurzame, klimaatbestendige oplossingen), de resultaten die behaald moeten worden en wie toezicht 
houdt. We willen op mondiale schaal impact hebben door regeneratieve systemen te ontwikkelen, 
waarbij inkomsten uit mitigatiemaatregelen worden geherinvesteerd in de lokale omgeving, kennis 
wordt uitgewisseld en een bijdrage wordt geleverd aan de SDG’s. We willen ook dat Nederland in 
samenwerking met andere landen klimaatmodellen opzet die op schade en verlies kunnen anticiperen. 
Met zijn allen kunnen we veel meer bereiken dan alleen. Nederland moet hier een voortrekkersrol in 
nemen en andere landen helpen draagvlak te creëren om klimaatadaptieve maatregelen te nemen. 
 
Wij pleiten voor een centrale organisatie die: 

● Budgetten beheert en alloceert op basis van risicogebieden. 
● Erop toeziet dat elke euro die in adaptatie wordt ingezet, voor weerbaarheid/ 

veerkrachtigheid/regeneratief gebruik wordt gebruikt. 
● Kennisuitwisseling optimaliseert. 
● Regeneratieve systemen opzet en beheert. 
● Passende communicatie en bewustwording stimuleert. 
● Klimaatmodellen ontwikkelt en hierop anticipeert. 

 

1. Hulp bieden met voorwaarden 

Nederland is een rijk land als het gaat om geld, maar ook als het gaat om kennis. Wij kunnen op vele 
manieren bijdragen aan klimaatadaptatie. Maar als wij hulp bieden aan andere landen moet het 
structureel en toekomstbestendig zijn, leiden tot een keteneffect naar maatschappelijk rendement. Ook 
moeten de oplossingen idealiter bijdragen aan ecosysteem- en biodiversiteitsherstel. Deze voorwaarden 
zijn tweedelig. Enerzijds betreft het afspraken bij de onderhandeling en anderzijds 
toekomstbestendigheid van de afspraken. 
 
Onderhandelingsafspraken 

● Maak bij de onderhandelingen specifieke afspraken over de termijnen waarin 
klimaatadaptatiemaatregelen genomen moeten worden. 

● Maak ook afspraken over de verwachte resultaten als hulp verleend wordt. 
○ Bijvoorbeeld, na 5 jaar moeten klimaatadaptatiemaatregelen genomen zijn, na 10 jaar 

moet het effect ervan zichtbaar zijn (tussentijdse bijsturing indien nodig), na 15 jaar 
moeten ook keteneffecten zichtbaar zijn. 

● Maak afspraken over monitoring en handhaving van de afspraken. Kies samen met partijen via 
een tenderprocedure een onafhankelijke partij die toezicht houdt. 
 

Toekomstbestendigheid van afspraken 
● De natuur is essentieel voor het behoud van ons huidige klimaat. Om de langetermijnvisie op 

het netvlies te houden moet de natuur rechten krijgen. Op die manier wordt er te allen tijde 
rekening gehouden met behoud en regenereren van natuur. Er kunnen sancties komen voor 
bedrijven en overheden die de natuur vernietigen, maar ook beloningen die natuurbehoud 
stimuleren. De (internationale) rechterlijke macht kan hier een rol in spelen. 

● Zet in op het delen van Nederlandse kennis, maar ook op het leren van andere landen (water, 
landbouw, schone energie). 
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● Vergroot kennis van veredeling van zaden in de landbouwsector voor toekomstbestendige 
gewassen. 

● Zorg ervoor dat het klimaatadaptatie-instrument waarin wordt geïnvesteerd duurzaam en 
toekomstbestendig is, maar ook bijdraagt aan de andere SDG’s. 
 

Voorbeelden van specifieke afspraken (fictief):  
Voorbeeld 1:  

• In landen zoals Egypte en Tanzania moeten alle dieselgeneratoren die waterpompen bedienen 
vervangen worden door zonnepanelen binnen 5 jaar. 

● Na 10 jaar moet het effect van deze switch zichtbaar zijn (verdroging is tegengegaan, 
voedselproductie is gegarandeerd, boeren verdienen meer doordat hun oogst hoger is en ze 
niet afhankelijk zijn van regen). 

● Na 15 jaar zijn lokale economieën op gang gekomen en ook allemaal verduurzaamd. 
 

Voorbeeld 2: 

• Stel, middelen gaan naar een land voor herbebossing. Dan moet er al gekeken worden naar: 
o De waterinfrastructuur. 
o De bomenmix. 
o Bescherming van inheemse stammen en het betrekken van lokale bevolkingen. 
o De aantrekkingskracht daarvan op flora en fauna die nodig is om de biodiversiteit te 

vergroten en herstellen, en om het bos in stand te houden. 

• Na 5 jaar is de juiste bomenmix geplant.  

• Na 10 jaar is het bos aan het groeien en wordt het onderhouden. 

• Na 15 jaar is de biodiversiteit op natuurlijke wijze gegroeid. 
 
Voorbeeld uit de praktijk: 
In Angola werken Nederlandse bedrijven en de lokale overheid samen om climate-smart technologieën 
en werkwijzen te introduceren bij boeren. Bij dit project zetten ze in op satellietdata om te kunnen 
anticiperen op problemen en zich aan te passen: https://english.rvo.nl/news/business-cases/drought-
drives-change-agriculture-angola. 
 
Voorbeeld van toekomstbestendigheidsvoorwaarde: 
Bij de wederopbouw van huizen en (water)infrastructuur in Pakistan (stortvloed), moet wat er gaat 
komen bestendig zijn tegen nieuwe extreme weersevenementen. 
 

2. Verbeteren van adaptatie op mondiaal niveau 
Om klimaatadaptatie op mondiaal niveau te verbeteren, moeten we op basis van het lokaliseren van de 
hoogste risicogebieden investeringsbeslissingen nemen om daardoor meer mensen te helpen met 
hetzelfde geld. 
 
Ook moeten we inzetten op kennisdeling op de gebieden van: 

● Weerbaarheid tegen weerextremen zoals hitte, droogte, wateroverlast en overstromingen. 
Het klimaat verandert. Droge plekken worden droger en natte plekken worden natter. Echter, een 
toekomstig weerbeeld in het ene land is al jaren de normale gang van zaken in het andere land. Door de 
internationale samenwerking op te zoeken en gericht kennisuitwisseling te organiseren, kan op een 
efficiënte wijze kennis worden uitgewisseld. 

https://english.rvo.nl/news/business-cases/drought-drives-change-agriculture-angola
https://english.rvo.nl/news/business-cases/drought-drives-change-agriculture-angola
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● Voedselproductie en internationale handel: gezond land en biodiversiteit behouden (d.m.v. 
kwaliteitskeurmerken).  

Voedselproductie heeft een enorme impact op de kwaliteit van onze bodem en de biodiversiteit, wat op 
zijn beurt impact heeft op weerbaarheid tegen extreme weersomstandigheden. Waar we in Nederland 
veel kennis hebben opgebouwd op het gebied van efficiënte voedselproductie met waardebehoud van 
de grond, stellen we nog niet zulke strenge eisen aan ons geïmporteerde voedsel. 
 
We moeten (in heel Europa) hogere duurzaamheidseisen stellen aan het voedsel dat we importeren, 
met name voor klimaatkwetsbare landen. Dit wel in combinatie met kennisdeling en -ontwikkeling. Met 
behulp van kwaliteitskeurmerken (zoals biologisch, UTZ en Fairtrade) kunnen we boeren opleiden om 
hun land beter te benutten en de kwaliteit van de grond te behouden. Voorbeelden van die kennisdeling 
zijn crop rotation of het gebruik van satellietbeelden. Zo kunnen we ontwikkelingslanden ondersteunen 
om hun land gezond en weerbaar te houden door duurzame handel (bijv. koffie, chocolade, bananen). 
Vervolgens moeten we nieuwe inkoopstandaarden doorvoeren, waarbij voedsel steeds duurzamer 
ingekocht moet worden, waardoor de duurzame landbouw extra gestimuleerd wordt (zie ook thema 
‘Mitigatie’). Op deze manier gebruiken we onze internationale handel als stimulans voor duurzame 
landbouw, waardoor de landbouwgronden weerbaar en toekomstbestendig blijven en de biodiversiteit 
behouden blijft. 
 
Regeneratief systeem 
Bij het alloceren van budgetten kan een onderverdeling gemaakt worden tussen directe en indirecte 
investeringen: 

● Directe investeringen in klimaatadaptieve projecten op plekken waar de urgentie hoog is en 
klimaatadaptieve maatregelen op korte termijn noodzakelijk zijn. Deze dragen direct bij op de 
korte termijn en leveren tevens op de lange termijn een positieve bijdrage aan het ecosysteem 
(voorbeeld: Justdiggit/Greening the Desert). Een van de voorwaarden voor deze directe 
investering is dat deze projecten worden uitgevoerd in samenwerking met lokale 
ondernemingen, zodat de kennis en ervaring lokaal geborgd blijft. Daarnaast zal een deel van 
deze directie investeringen worden ingezet voor experimenten voor klimaatadaptatie. Een 
voorbeeld hiervan is agrophotovoltaics (zonnepanelen boven akkerbouw, waardoor er een 
microklimaatsysteem ontstaat. Dit is synergie tussen adaptatie en mitigatie). 

● Indirect investeren in klimaatadaptatie door middel van het realiseren van duurzame opwek. Bij 
de verkoop van energie kan daarbij de voorwaarde gesteld worden dat de inkomsten 
geïnvesteerd worden in de lokale omgeving. Hierdoor kunnen meer klimaatadaptieve 
maatregelen gefinancierd worden ten opzichte van de hoeveelheid projecten die gerealiseerd 
worden bij een directe investering. Er wordt direct een win-win gecreëerd door in te spelen op 
verwachte trends in behoefte, zoals urbanisatie en de groeiende energievraag binnen deze 
stedelijke gebieden. Het positieve neveneffect dat daarbij optreedt, is dat de lokale economie 
gestimuleerd wordt door toenemende werkgelegenheid voor lokale ondernemingen en dat 
daardoor de mondiale ongelijkheid wordt verminderd. 
 

3. Centrale organisatie (CECA) 

Wij pleiten voor een centrale organisatie die klimaat(adaptieve)-problematiek gaat beheren: the Centre 
of Expertise for Climate Adaptation (CECA). Een organisatie waar kennis geborgd en gedeeld kan 
worden. Nederland kan een voorloper worden in het delen van kennis over onder meer waterbeheer en 
de veredeling van klimaatresistente zaden. Deze organisatie kan klimaatfondsen centraliseren en 
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controleren. Op dit moment zijn er niet bindende toezeggingen dat ontwikkelde landen elk jaar USD 100 
miljard verzamelen. Het probleem is echter dat er niet voldoende zicht is of dit bedrag daadwerkelijk bij 
elkaar komt. Daarnaast is het onduidelijk wanneer een project tot dit bedrag gerekend mag worden. Om 
hier meer grip op te krijgen, zien wij een centrale organisatie die dit geld beheert en definieert wanneer 
iets gerekend mag worden tot klimaatadaptieve hulp. Men moet zich gaan realiseren dat de 
klimaatcrisis een mondiale aanpak behoeft en daarbij past een mondiale organisatie zoals de NAVO, het 
IMF of de VN. Buiten het feit dat dit een efficiënte aanpak van klimaatadaptieve maatregelen ten goede 
komt, geeft het eveneens een signaal af van een wereldwijde crisis. Mogelijk kunnen deze taken worden 
meegenomen in het Global Center of Adaptation in Rotterdam. 
 
Specifieke taken: 

● Budgetten beheren en alloceren op basis van risicogebieden. 
● Optimaliseren/kennisuitwisseling. 
● Regeneratieve systemen opzetten en beheren. 
● Passende communicatie en bewustwording stimuleren. 
● Klimaatmodellen ontwikkelen en hierop anticiperen. 
● De kennis van inheemse stammen borgen en delen. 
● Leren van plekken die het tipping point bereikt hebben. 

 

4. Klimaatmodellen om kwetsbare plekken te identificeren  
We bevelen aan om op basis van klimaatmodellen nu al te anticiperen op de fysieke effecten van 
klimaatverandering (bijvoorbeeld extreme weersomstandigheden, veranderende 
landbouwmogelijkheden, migratiestromen, etc.). 
 
Er zijn veel klimaatmodellen, waar nu een gemiddelde van wordt genomen om de globale 
klimaateffecten te voorspellen. Deze klimaatmodellen kunnen ook worden ingezet om op regionaal en 
lokaal niveau te voorspellen welke effecten van klimaatverandering (met een bandbreedte van 
zekerheid) plaats zullen vinden. 
 
Wij stellen voor om op basis van deze scenario’s proactief te kijken welke (en hoeveel) schade men kan 
verwachten en welke adaptatiemaatregelen per locatie nodig zullen zijn. Wederopbouw moet 
gecombineerd worden met klimaatadaptief bouwen. Regio’s waar dezelfde soort effecten verwacht 
worden, kunnen op basis daarvan samenwerken om gezamenlijke crisisprocedures en adaptatieplannen 
te maken en implementeren. 
 
Op basis van deze scenario’s kunnen regio’s en landen een adaptatiedoelstelling formuleren. Hiermee 
kan worden bijgehouden hoe de voortgang van het implementeren van adaptatiemaatregelen gaat. 
 
Tot slot stellen we voor dat er in een samenwerkingsverband van adaptatie-experts en 
vertegenwoordigers uit de verschillende regio’s wordt gekeken welke algemene adaptatiemaatregelen 
‘altijd’ nuttig zullen zijn. Een voorbeeld hiervan is vergroening van stedelijke gebieden, wat positieve 
effecten kan hebben op waterberging, verkoeling en biodiversiteit. Door dit soort no regret-maatregelen 
uit te werken, kan eventueel kosteneffectieve opschaling mogelijk worden gemaakt. 
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Samenwerking 
Het kan lastig zijn om met elkaar de juiste stappen te zetten als daar in de eigen bevolking weinig begrip 
of draagvlak voor is. Dat zien we in Nederland ook, waar de bevolking onvoldoende meegenomen is in 
de gevolgen van de stikstofcrisis en de noodzaak om hier iets aan te doen.  
 
Misschien moeten we niet alleen abstract normeren, maar hadden de maatregelen op meer draagvlak 
kunnen rekenen als de bevolking gelijk meegenomen was aan de hand van de concrete gevolgen? Bijv. 
aan de hand van de tipping points? Kunnen wij hiervan leren dat we veel concreter moeten worden in 
onze communicatie over klimaatverandering? 
 
Omdat nu vrijwel altijd wordt gecommuniceerd over ‘onschuldige’ 1,5-2 graden, zijn nu vier 
denkstappen nodig om in te zien hoe ernstig de situatie is: 

● Past communiceren over de mondiale gemiddelde stijging in termen van 1,5-2 graden (denkstap 
1) nog wel bij de urgentie van het probleem? 

● Over land warmt de aarde veel sneller op (waar de mensen wonen). Zomaar 3-10 graden harder 
(denkstap 2). 

● Het zijn vooral de weersextremen die de grote problemen veroorzaken, mondiale droogte, 50+ 
graden in Canada in 2021 (denkstap 3). 

● Daardoor naderen wij ook de tipping points waarbij herstel niet meer mogelijk is (denkstap 4). 
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3. Financiering 
 

 
 

Visie 
Om de doelen rondom de maximale opwarming van 1,5 graad te behalen, is sterke, internationale 
samenwerking en commitment op basis van klimaatfinanciering nodig. Hierbij wordt uitgegaan van 
rechtvaardigheid (‘sterke schouders dragen de zwaarste lasten’) en doelmatigheid, waarbij geld dat 
beschikbaar wordt gesteld voor klimaatverandering daadwerkelijk met positieve impact terugvloeit in de 
mondiale samenleving. In dit kader is het noodzakelijk dat rijkere landen hun verantwoordelijkheid 
nemen en dat zij armere landen helpen bij de transitie in klimaatmitigatie en klimaatadaptatie. 
 
Nederland wil vanuit rechtvaardigheid, gezien de historische uitstoot en de positie in de mondiale 
wereldeconomie, een leidende rol nemen in het vormen van een coalitie die deze verandering mondiaal 
initieert. Daarbij kan Nederland, door de aanwezige kennis en kunde op dit gebied, bijdragen aan het 
internationaal aankaarten van problemen en het streven naar oplossingen op het gebied van 
klimaatverandering. 
 
Overzicht 
Om de financiering van klimaatverandering vorm te geven, streeft Nederland naar een gecoördineerde 
aanpak van financiering van maatregelen ten behoeve van het mitigeren en het adapteren van 
klimaatverandering. Daarbij zijn bindende afspraken tussen landen die aan de lat staan van het 
financieren van klimaatverandering noodzakelijk. Concreet leidt dit tot de volgende initiatieven op het 
gebied van klimaatfinanciering: 
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1. Het streven naar een structurele verhoging van de fondsen ten behoeve van het aanpakken van 
klimaatverandering. En erop aansturen dat landen zichzelf verplichten om hun minimale bijdrage 
te laten afstemmen op basis van hun aandeel in de historische uitstoot van broeikasgasemissies. 
 
Nederland kan het voortouw nemen om te streven naar een uitbreiding van rijkere landen in de 
fondsen. Daarnaast kan Nederland een voortrekkersrol creëren door zichzelf de verplichting op 
te leggen om de minimale bijdrage aan de financiering van de klimaatverandering af te 
stemmen op basis van zijn aandeel in de historische uitstoot van de broeikasemissies. Het 
voorbeeld van Nederland zou zo andere landen kunnen motiveren tot een gelijke actie. 
 

2. Het voornemen om proactief in een coalition of the willing afspraken te maken over een 
additionele bijdrage om kosten voor loss and damage te compenseren. 
 
Nederland kan een leidende rol spelen in het streven naar een additionele bijdrage van 
vermogende landen om kosten rondom loss and damage te vergoeden. Naast 
klimaatmitigerende en klimaatadaptieve maatregelen is er de noodzaak dat landen ook 
bijdragen aan de kosten van wederopbouw na een ramp ten gevolge van klimaatverandering. 
Dit onder voorbehoud van strenge voorwaarden en monitoring. 
 

3. Het monitoren van en voorwaarden stellen aan de financiële ondersteuning van projecten en 
ontwikkelingen vanuit de afgesproken USD 100 miljard per jaar, om zo inzicht te krijgen in de 
doelmatigheid van de activiteiten. 
 
Nederland kan in een internationale context streven naar een helder en goed werkend 
financieel monitoringsysteem. In dit systeem wordt klimaatfinanciering toegewezen op basis 
van doelmatigheid, waarbij wordt gemonitord of het besteedde geld op een efficiënte manier is 
ingezet. In de monitoring dient duidelijk te worden tot hoeveel CO2-besparing een investering 
leidt of in hoeverre een investering bijdraagt aan klimaatadaptatie. 
 

In de volgende hoofdstukken worden de initiatieven nader toegelicht en worden er concrete 
aanbevelingen gedaan ten behoeve van klimaatfinanciering. 
 

1. Verplichte financiële bijdrage 

Visie 
Het streven naar een structurele verhoging van de fondsen ten behoeve van het aanpakken van 
klimaatverandering en erop aansturen dat landen zichzelf verplichten om hun minimale bijdrage te laten 
afstemmen op basis van hun aandeel in de historische uitstoot van broeikasgasemissies.  
 
Toelichting 
In het Kyotoprotocol van 1997 is afgesproken dat ontwikkelde landen klimaatfinanciering vrijstellen voor 
ontwikkelingslanden om hen enerzijds te ondersteunen om broeikasgasemissies te reduceren en 
anderzijds te helpen zich adaptief op te stellen ten opzichte van de gevolgen van klimaatverandering. In 
2009 is overeengekomen om per jaar USD 100 miljard steun aan financiering te verzamelen onder de 
ontwikkelde landen. Momenteel gebeurt dit middels vrijwillige inleg van de verschillende landen en is 
het dus onduidelijk of dit bedrag behaald zal worden. Het lijkt het erop dat via deze weg USD 80 miljard 
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vrijwillig is toegekend voor klimaatsteun. Dit is echter een ruwe schatting, omdat inzicht krijgen in met 
name de hoeveelheid toegekende bilaterale steun lastig is. 
 
Het eerste doel heeft betrekking op de vrijwillige inleg die niet rijmt met het rechtvaardigheidsprincipe 
en de urgentie die gepast zijn bij de gevolgen van klimaatverandering. Er moet daarom duidelijkheid 
gecreëerd worden via mondiale overeenstemming over wat een rechtvaardige bijdrage is, zodat landen 
hieraan gehouden kunnen worden en op aangesproken kunnen worden wanneer zij hier niet aan 
voldoen. Het is naar verwachting lastig een verplichte bijdrage juridisch te waarborgen, maar we 
moeten toch voor een minimale inleg gaan. 
 
Wij zien een aantal manieren om tot een rechtvaardige samenwerking en lastenverdeling binnen 
klimaatfinanciering te komen: 

• Het voorstel is om inzichtelijker te maken hoeveel elk ontwikkeld land moet bijdragen aan 
klimaatfinanciering. Hierbij kan worden gedacht aan een bijdrage op basis van het BNP (Bruto 
Nationaal Product). De totale bijdrage aan de klimaatfinanciering wordt in de toekomst verdeeld 
over de ontwikkelde landen, naar verhouding van hun historische CO2-uitstoot in de afgelopen 
30 jaar. 

 

• Landen kunnen zelf bepalen op welke manier zij het bedrag willen financieren. Zij kunnen zelf 
bepalen of dit puur door middel van de rijksbegroting betaald wordt of dat zij specifieke 
regelingen willen opstellen om bijvoorbeeld private bedrijven te stimuleren om bij te dragen. 

 

• Ontwikkelingslanden hoeven niet bij te dragen aan financiering (zij zullen naar verwachting de 
ontvangers zijn van financiering), mits zij aan bepaalde randvoorwaarden voldoen. Deze 
randvoorwaarden kunnen gebaseerd zijn op het BNP per hoofd. Er zal een drempel worden 
vastgesteld die bepaalt welke landen worden gecategoriseerd als ‘ontwikkelingsland’ of 
‘vrijgesteld van bijdrage’. 
 

• Private bijdragen zijn ook van groot belang, gezien de potentiële grootte van deze bijdragen en 
het grote belang dat de private sector heeft bij het voorkomen van de gevolgen van 
klimaatverandering. Extra incentives in de vorm van garantstellingen of belastingvoordelen 
kunnen hier een rol in spelen en tot extra private investeringen leiden. 

 

• Een andere belangrijke factor is de hoogte van het totaalbedrag nu en in de toekomst (nu 
beoogd als USD 100 miljard). Hierbij is het advies om criteria op te stellen waarvan dit bedrag 
afhankelijk is. Enerzijds om te bepalen welke orde van grootte recht doet aan de gevolgen en 
het voorkomen van klimaatverandering. Anderzijds om landen te stimuleren nu actie te 
ondernemen, omdat anders de toekomstige negatieve effecten alleen maar zullen vergroten. 

 

• Een criterium, of uitgangspunt, om de hoogte van het te geven totaalbedrag vast te stellen, kan 
de verwachte globale opwarming zijn onder de huidige vastgestelde en genomen maatregelen 
opgesteld door het IPCC. Het bedrag wordt gebaseerd op de verwachte mondiale opwarming in 
2050 op basis van de genomen en vastgestelde maatregelen. Het te steunen bedrag zal hoger 
worden naarmate de geprognotiseerde opwarming in 2050 hoger is. Daarnaast is het belangrijk 
dat het bedrag representatief is voor de kosten die de temperatuurstijging met zich meebrengt, 
zowel qua mitigatie, adaptatie als loss and damage. 
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Om een indicatie te geven voor de kosten van mitigatie: alleen al de jaarlijkse mondiale kosten van de 
energietransitie zijn ingeschat op 4.000 miljard euro per jaar, waarvan naar verwachting 50 tot 75% in 
ontwikkelingslanden nodig zal zijn (bron: IEA). Uitgaande van 50% is het huidige bedrag representatief 
voor 5% van de mitigatiekosten en dat is veel te laag. 
 
Er is belang bij het snel vaststellen van een realistisch bedrag. In eerste instantie heeft het ophogen van 
het totaalbedrag voor de fondsen een groot effect op de ontwikkelde landen. Zo ook op de jonge 
generatie die uiteindelijk met de gevolgen zit. Mocht er echter te lang worden gewacht met het 
ophogen van het totaalbedrag, kan dit grote gevolgen hebben voor de toekomst op gebied van 
adaptatie en loss and damage. Hierdoor zou achter de feiten worden aangelopen en toekomstig 
benodigde steun alleen maar groter worden. 

 
2. Coalition of the willing voor loss and damage 

Visie 
Een aantal landen heeft meer middelen om bij te dragen aan fondsen om klimaatverandering aan te 
pakken. Deze landen moeten hun verantwoordelijkheid nemen en naar eigen inzicht geld inleggen om 
klimaatverandering aan te pakken en de gevolgen ervan op te lossen. Er zal daarom een additionele 
bijdrage worden geleverd door een coalition of the willing om kosten voor loss and damage te 
compenseren. 
 
Toelichting 
Momenteel gaat de beoogde bijdrage van USD 100 miljard vooral naar mitigatie en voor een klein deel 
naar adaptatie. In dit bedrag wordt nog geen rekening gehouden met de loss and damage-kosten. Het is 
ook niet de bedoeling dat loss and damage-kosten van de USD 100 miljard af worden gehaald, omdat 
deze bedoeld zijn voor ontwikkelingen op het gebied van mitigatie en adaptatie. Daarom zou er een 
apart loss and damage-fonds opgesteld moeten worden, waarbij landen op vrijwillige basis (coalition of 
the willing) een bijdrage kunnen leveren voor loss and damage. Nederland zou hier het voortouw in 
moeten nemen en andere vermogende landen moeten overtuigen om ook hun bijdrage te leveren. 
Nederland heeft, zoals andere rijke landen, historisch gezien een grote hoeveelheid CO2 geëmitteerd, en 
heeft economisch kunnen profiteren van goedkope fossiele energie. 
 
Daarbij moet Nederland zich hard maken voor goede voorwaarden voor de besteding van de gelden ten 
behoeve van het loss and damage-fonds, bijvoorbeeld door een onafhankelijke commissie in te stellen. 
Dit wordt geïnitieerd om te garanderen dat, wanneer er aanspraak wordt gedaan op het fonds, 
onafhankelijk kan worden vastgesteld dat klimaatverandering heeft bijgedragen aan de schade die een 
land geleden heeft. Dit om oneigenlijk gebruik van het loss and damage-fonds te voorkomen. 
 

3. Monitoring  
Visie 
Het monitoren van en voorwaarden stellen aan de financiële ondersteuning van projecten en 
ontwikkelingen vanuit de afgesproken USD 100 miljard per jaar, om zo inzicht te krijgen in de 
doelmatigheid van de activiteiten. 
 
Toelichting 
Bij de financiering van USD 100 miljard vanuit het plan mobilisation of climate finance (de toezegging 
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van USD 100 miljard per jaar door de vermogende landen aan klimaatfinanciering) ontbreekt het 
momenteel aan transparantie door een gebrek aan monitoring van de gefinancierde projecten. Enerzijds 
ontbreekt momenteel het overzicht hoeveel elk land heeft bijgedragen aan klimaatfinanciering, 
anderzijds ontbreekt het aan inzicht in waar het geld aan uitgegeven is en welke impact hiermee is 
bereikt. 
 
Om de beschikbare middelen zo doeltreffend mogelijk in te zetten en de politieke gevoeligheid van deze 
samenwerking tussen landen zo goed mogelijk te kunnen managen, is verbeterde monitoring nodig. Dit 
monitoringorgaan (zie ook thema ‘Adaptatie’) draagt de verantwoordelijkheid om de schaarse middelen 
(capaciteit, grondstoffen, financiën) zo doeltreffend mogelijk in te zetten, terwijl het tegelijkertijd moet 
waarborgen dat er geen vertraging optreedt. 
 
Het is hiervoor essentieel om vooraf inzichtelijk te krijgen waar de meeste winst kan worden geboekt in 
het tegengaan van klimaatverandering (bijv. CO2-reductie). Het doeltreffend inzetten van schaarse 
middelen is van belang omdat deze middelen maar beperkt bruikbaar zijn. Elke keuze heeft gevolgen 
voor de toekomst en het mogelijk uitvoeren van andere projecten. Zodra de juiste doelen zijn 
vastgesteld, kan financiering doelgericht en strategisch worden toegewezen, waarbij wordt gemonitord 
of het besteedde geld op een efficiënte manier is ingezet. Op deze manier kan de doelmatigheid worden 
geëvalueerd, waardoor betere keuzes worden gemaakt en daadwerkelijk aan langetermijnoplossingen 
kan worden gewerkt. Met behulp van monitoring dient duidelijk te worden tot hoeveel CO2-besparingen 
een investering leidt of in hoeverre een investering bijdraagt aan klimaatadaptatie. 
 
Naast monitoring van de inkomsten, uitgaven en gemaakte impact, stellen wij voor om duidelijke 
voorwaarden te stellen aan de projecten die gefinancierd mogen worden vanuit de Climate Finance USD 
100 miljard. 
 

● De financiële winst uit mitigatieprojecten dient geïnvesteerd te worden in de lokale 
leefomgeving, afhankelijk van de lokale prioriteiten (bijv. adaptatie of loss and damage). 

● Nieuwe stappen in lokale burgerparticipatie zijn een vereiste. 
● Bij de uitvoering van mitigatieprojecten dient voldoende rekening te worden gehouden met 

klimaatadaptatie. 
● De projecten leveren een aantoonbare impact in het voorkomen van klimaatverandering.  

 
Er is momenteel ook weinig overzicht van de verdeling en impact van de investeringen uit de 
mobilisation of climate finance. De nieuwe, onafhankelijke organisatie die rapporteert over de 
investeringen kan de benodigde transparantie brengen. Een dergelijk orgaan biedt ook mogelijkheden in 
het beoordelen van nieuwe projectaanvragen op basis van prioriteit (klimaatwinst per investering). In de 
prioritering van projecten gesteund uit de fondsen, kunnen voorwaarden gesteld worden op twee 
additionele vlakken. De eerste is het integreren van gedragswetenschappen, bijvoorbeeld steun aan 
projecten die door middel van een groenere stad het welzijn van de inwoners verhogen en daardoor 
voor meer draagvlak zorgen. Daarnaast kan er geselecteerd worden op klimaatimpact: projecten waar 
elke euro de meeste CO2-besparing oplevert krijgen voorrang. 
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Colofon 
Dit advies is geschreven door young professionals 
werkend aan de energietransitie en vormt het  
slotdocument van de Energiepodium Masterclass 2022 
 
Energiepodium.nl is een platform dat erop gericht is 
om mensen vanuit verschillende achtergronden met 
elkaar in gesprek te laten gaan en zo bij te dragen aan 
een evenwichtige, inhoudelijke maatschappelijke  
discussie over energie en klimaat. 
 
Redactie: PACT Public & Media Affairs 
September 2022 


