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Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal 

Den Haag, 17 december 2015 

Hierbij informeer ik u over de mogelijkheden voor uitbreiding van 
Europees klimaatonderzoek, ingevolge de toezegging in het Algemeen 
Overleg van 10 september 2015 over de Milieuraad (Kamerstuk 21 501-08, 
nr. 592) naar aanleiding van de interventie van mevrouw Van Veldhoven. 

Voor beantwoording van de vraag over eventuele uitbreiding van 
onderzoek is het belangrijk om een beeld te hebben van het klimaaton-
derzoek dat reeds plaatsvindt in de Europese context. Klimaatverandering 
is namelijk al een belangrijk en doorsnijdend thema in de Europese 
onderzoeksprogrammering. 

Ten eerste is in het Europees financieel kader 2014–2020 (Meerjarig 
Financieel Kader, MFK, Kamerstuk 32 833) afgesproken dat tenminste 20% 
van het totale EU budget moet worden besteed aan klimaatgerelateerde 
projecten en beleid. Dit is een verdrievoudiging ten opzichte van het 
aandeel in 2013. Deze afspraak geldt ook voor het onderzoeksbudget. 

Ten tweede heeft de Europese Commissie voor Horizon 2020 de 
verwachting uitgesproken dat meer dan 35% van de uitgaven klimaatgere-
lateerd zal zijn (Kamerstuk 22 112, nr. 1310, blz. 7). 

Door de afspraak in het MFK en de daarop volgende verwachting voor het 
budget van Horizon 2020, wordt al een grote impuls gegeven aan het 
klimaatonderzoek. Ik zie dan ook vooral mogelijkheden om binnen deze 
bestaande structuren te komen tot een zo groot mogelijke programmering 
van Europees klimaatonderzoek. Op de programmering van Horizon 2020 
kan invloed uitgeoefend worden voor het onderzoek in de periode 
2018–2020. Daarnaast kan Nederland invloed uitoefenen op klimaaton-
derzoek via de Joint Programming Initiatives (JPI). Het gaat hier vooral 
om «Climate Knowledge for Europe», «Water» en «Food Security, 
Agriculture and Climate Change», alsook de «Knowledge and Innovation 
Community Climate» van het European Institute of Technology (EIT). De 
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Europese (mede)financiering van het onderzoek in de JPI’s en het EIT 
wordt ook uit het Horizon 2020 budget betaald. 

In samenspraak met mijn collega’s van OCW en EZ zal ik mij er voor 
inzetten dat klimaatrelevant onderzoek blijvend als prioriteit wordt 
aangemerkt in de programmering van Horizon 2020 en de aanverwante 
initiatieven, en dat het aandeel klimaatrelevant onderzoek in de 
werkplannen gehandhaafd blijft. 

Bij de voorbereiding van de Nederlandse inbreng in Horizon 2020 en de 
JPI’s zijn de relevante bedrijven, kennisinstellingen en universiteiten actief 
betrokken. Daarmee wordt in mijn ogen een optimale binding gereali-
seerd met hun wetenschappelijke en technologische expertise en een 
kansrijke uitgangspositie geschapen voor de uitvoering door hen van 
Europees gefinancierd onderzoek. 

De Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, 
S.A.M. Dijksma

Tweede Kamer, vergaderjaar 2015–2016, 21 501-08, nr. 609 2


