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Aanleiding 
Het aanbieden van de uitvoeringsagenda Duurzaamheid aan de Tweede Kamer is aangekondigd in 

de Defensienota 2022.  

 

Geadviseerd besluit 
Ik adviseer u de bijgevoegde Kamerbrief ‘Uitvoeringsagenda Duurzaamheid’ met in de bijlage de 

‘praatplaat’ Uitvoeringsagenda Duurzaamheid aan de Tweede Kamer aan te bieden. 

 

Kernpunten 
 Defensie wil haar verantwoordelijkheid nemen door volwaardig bij te dragen aan de 

maatschappelijke opgave voor duurzaamheid én in haar optreden energie-efficiënt te zijn. 

Energie-efficiëntie draagt namelijk in toenemende mate bij aan het verkleinen van de logistieke 

footprint en het vergroten van de operationele effectiviteit. 

 De Uitvoeringsagenda Duurzaamheid beschrijft de geactualiseerde doelstellingen en de 

bijbehorende maatregelen voor klimaat, energie en circulariteit.   

 De agenda is gericht op de thema’s met de grootste impact op de doelstellingen: operationeel 

materieel incl. kampementen, vastgoed en bedrijfsvoering. 

 In de Kamerbrief ‘Strategisch Vastgoedplan 2022’ is de aanpak voor het verduurzamen van het 

vastgoed uitgebreid toelicht. In deze uitvoeringsagenda duurzaamheid wordt daarop nog kort 

ingegaan. 

 De Kamerbrief beschrijft ook hoe de doelstellingen worden bewaakt en hoe kan worden 

bijgestuurd. 

 De agenda bevat diverse voorbeelden van de maatregelen die in de uitvoeringsperiode worden 

getroffen, maar is daarin niet uitputtend. De volledige lijst met voorgenomen maatregelen en de 

interne actiehouders is in een doelenboom opgenomen en wordt intern Defensie als hulpmiddel 

gebruikt om de maatregelen snel in gang te kunnen zetten.  

 

Toelichting 
Financiële overwegingen 

De kosten voor de duurzaamheidsmaatregelen zijn (vooruitlopend op de uitvoeringsagenda) in de 

Maatregelennota 2022 opgenomen. Hiermee kunnen de randvoorwaarden en aanpassingen van de 

bedrijfsvoering worden betaald. Voor de overige structurele kosten voor verduurzaming in 

(materieel)projecten zoals de ‘emissievrije hulpvaartuigen’, is geen separate reservering gemaakt. 

Deze kosten moeten binnen de investeringskosten van het betreffende project worden opgevangen. 
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De kosten van het verduurzamen van het vastgoed zullen, daar waar mogelijk, binnen het 

programma Transformatie Vastgoed vallen.  

Juridische overwegingen 
Defensie is als onderdeel van de Rijksoverheid gehouden aan het klimaatakkoord en het 

klimaatbeleid. Defensie kan wel vanwege haar grondwettelijke taken waar nodig een 
uitzonderingspositie vragen met de nodige onderbouwing.   

 

Communicatie 

DCO voorziet in een nieuwsbericht bij versturing van de brief aan de Kamer. Partners voor wie de 

brief relevant is, worden benaderd vanuit reeds bestaande netwerken. In januari wordt tevens een 

webinar georganiseerd waarin defensiemedewerkers in gesprek kunnen met de staatssecretaris over 

de uitvoeringsagenda. 

 

Informatie die niet openbaar wordt gemaakt 

De agenda bevat geen informatie die niet openbaar gemaakt mag worden. Persoonsgegevens  

worden gelakt vanwege de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. 

 

DE PLAATSVERVANGEND DIRECTEUR GENERAAL BELEID  




