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Geachte mevrouw Van Nieuwenhuizen,
De commissies voor Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving en voor Economische Zaken en Klimaat
/ Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit hebben met belangstelling kennisgenomen van uw brief van
18 maart 2021 waarmee u de kabinetsreactie op het briefadvies “Groen uit de crisis” van de Raad
voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli) aan de Eerste Kamer aanbiedt.1 Naar aanleiding hiervan
wensen de leden van de fracties van GroenLinks en ChristenUnie u enige vragen voor te leggen.
Vragen van de GroenLinks-fractie
De leden van de fractie van GroenLinks hebben de volgende vragen. Op pagina 2 en 3 van uw brief
wordt verwezen naar een groene exportontwikkelgarantie, de dekking van de
exportkredietverzekering en een investeringsverzekering in groene investeringen in het buitenland.
Kunt u aangeven welk doel en welke omvang deze regelingen hebben? En hoe bij de
exportkredietverzekering het aspect ‘brede welvaart’ is uitgewerkt?
Op pagina 3 verwijst u naar de EU-voorwaarde voor de Recovery and Resilience Facility, dat 37%
van de middelen moet worden ingezet voor de groene transitie. Voor Nederland gaat dit
omgerekend om 2 miljard euro, aldus het kabinet. Kunt aangeven hoeveel van de Nederlandse
middelen daadwerkelijk ingezet worden voor de groene transitie zoals bedoeld door de EU? Immers,
2 miljard euro is het minimum, en gezien de ambitieuze taal van het kabinet verwachten de leden
van de fractie van GroenLinks dat het in de praktijk meer zal zijn. Klopt dit?
Kunt u aangeven welke adviezen van de ambtelijke studiegroep-Van Geest tot nu toe wel en niet
opgevolgd zijn? Kunt u, na de coalitieonderhandelingen, aangeven welke adviezen van de
studiegroep-Van Geest bij de onderhandelingen besproken zijn en met welke argumenten
betreffende adviezen wel of juist niet opgevolgd worden?
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Vragen van de ChristenUnie-fractie
De leden van de fractie van de ChristenUnie hebben met bijzondere belangstelling kennisgenomen
van het briefadvies “Groen uit de crisis” van de Rli en de reactie van het kabinet daarop. Deze leden
zijn blij met het briefadvies van de Rli, met name omdat de Rli verschillende
handelingsperspectieven voor de overheid schetst. Deze leden hebben enkele vragen over de reactie
van het kabinet.
De Rli schetst de volgende handelingsperspectieven:
1. Geen aanpassing van het overheidsbeleid.
2. Het pauzeren van de geplande maatregelen.
3. Aanpassing van het beleid om groen herstel te stimuleren. Dit kan gebeuren door a) het
intensiveren of versnellen van bestaand overheidsbeleid en b) het veranderen van bestaand
overheidsbeleid.
De leden van de fractie van de ChristenUnie zijn verheugd dat het kabinet vasthoudt aan de
ambities van het klimaatakkoord en het daaruit volgende transitiepad naar 2030. Tegelijkertijd
wijzen verschillende studies erop dat het beleid in de praktijk leidt tot minder CO2-reductie dan
gewenst. Met andere woorden, er moet nog ‘een tandje bijgezet worden’ om de ambities te
realiseren. Wat betekent dat voor de handelingsperspectieven van het kabinet?
1. Kunt u scherper aangeven welke geplande maatregelen overwogen zullen worden
(perspectief 2)?
2. Kunt u scherper aangeven waar u bestaand overheidsbeleid wilt intensiveren of versnellen
(perspectief 3a)?
3. Kunt u scherper aangeven waar u het bestaande overheidsbeleid wilt veranderen
(perspectief 3b)?
Deze leden zijn verheugd dat sociale rechtvaardigheid als een van de belangrijke normen bij de
evaluatie van handelingsperspectieven wordt genoemd. Bent u het eens met de Rli dat dat een
belangrijke norm is? Wat betekent dit voor de handelingsperspectieven van het kabinet
(perspectieven 2, 3a en 3b)?
Sociale rechtvaardigheid is breder dan handelingsperspectieven met betrekking tot “Groen uit de
crisis”. Sociale rechtvaardigheid heeft ook te maken met het geheel van de sociaaleconomische
verhoudingen, armoede, werkloosheid, woningbouw et cetera. Zwart-wit uitgedrukt: als gezinnen
onder druk staan vanwege schulden en armoede, dan zullen zij weinig aandacht hebben om groen
uit de crisis te komen. Kunt u aangeven op welke manier u sociale rechtvaardigheid met betrekking
tot groen beleid in wilt bedden in het geheel van een sociaal-rechtvaardige samenleving?
Ten slotte, religie en levensbeschouwing worden in de sociale wetenschappen gezien als mogelijke
motivatoren voor groen beleid en voor sociale rechtvaardigheid. Kunt u aangeven hoe u deze relatie
ziet en wat dat betekent voor uw beleid?
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De commissies voor Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving en voor Economische Zaken en Klimaat
/ Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit zien met belangstelling uit naar uw reactie en ontvangen
deze graag binnen vier weken na dagtekening van deze brief.
Hoogachtend,

Drs. H.J. Meijer
Voorzitter van de commissie voor Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving

L.P. van der Linden MSc.
Voorzitter van de commissie voor Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en
Voedselkwaliteit

