
27 400 XI Vaststelling van de begroting van de uitgaven en
de ontvangsten van het Ministerie van
Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en
Milieubeheer (XI) voor het jaar 2001

BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSHUISVESTING, RUIMTE-
LIJKE ORDENING EN MILIEUBEHEER

Aan de Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 27 april 2001

Tijdens de begrotingsbehandeling in de Eerste Kamer op 27 maart jl. heeft
CDA-afgevaardigde de heer Van Gennip mijn reactie gevraagd op de
aanbeveling van de interparlementaire Beneluxraad over de reductie van
broeikasgassen. Inmiddels heb ik kennis genomen van deze aanbeveling,
waarop u later dit jaar een door het Beneluxsecretariaat voorbereide
reactie van de Beneluxministers tegemoet kunt zien. Vooruitlopend op
deze reactie onderstaand een kort commentaar.

Ik zie de aanbeveling als een ondersteuning van de inspanningen en de
opvattingen van de drie Beneluxregeringen ten aanzien van de aanpak
van het klimaatprobleem zowel internationaal, als in EU-verband als
nationaal.

Internationaal richt de Benelux zich, binnen de EU, op ratificatie en
inwerkingtreding van het Kyoto Protocol in 2002. Hiervoor is het noodza-
kelijk dat de onderhandelingen over de implementatie van het Kyoto
Protocol in juli van dit jaar in Bonn kunnen worden afgerond. Twee
Beneluxlanden spelen in deze onderhandelingen een belangrijke rol:
België als voorzitter van de EU in de tweede helft van dit jaar en
Nederland, als voorzitter van de Conferentie van de Partijen.

Vooruitlopend op internationale overeenstemming is actie noodzakelijk
om de Kyotodoelstelling van de EU binnen de juiste termijn te kunnen
halen. Daarom worden in en met vele sectoren op zowel nationaal als
Europees niveau maatregelen ontwikkeld en uitgevoerd. Steeds zullen de
Beneluxregeringen daarbij moeten beoordelen of de voorgenomen en
genomen maatregelen toereikend zijn en waar nodig niet terugschrikken
voor verdere actie, zowel op Europees als op nationaal niveau.

Tenslotte beschouw ik de aanbeveling als een aanmoediging aan de drie
regeringen van de Benelux om te blijven volharden in een internationale
aanpak van het klimaatprobleem en om door te gaan met het Kyoto
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Protocol ook als dat – vooralsnog – niet door de Verenigde Staten zou
kunnen worden geratificeerd.

De Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,
J. P. Pronk
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